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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo
no mar, eventualmente ocorridos durante a atividade de perfuração marítima exploratória da
ExxonMobil nos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e
SEAL-M-573, situados na Bacia de Sergipe-Alagoas (Figura 1).

Figura 1: Mapa de localização dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430
e SEAL-M-573 – Bacia de Sergipe-Alagoas (Fonte: Witt O’Brien’s Brasil).

Em conformidade com a Resolução CONAMA n° 398, de 11 de junho de 2008, este Plano define as
atribuições e responsabilidades dos membros da Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) à
emergência da ExxonMobil; lista os recursos materiais próprios e de terceiros previstos para a
implementação das ações de resposta; e descreve os procedimentos de gerenciamento e de resposta
a emergência.
Cabe salientar que as ações previstas neste Plano foram planejadas para atendimento aos cenários
acidentais inerentes às operações da unidade de perfuração, e àqueles envolvendo as embarcações
que suportarão as atividades de perfuração, nos casos em que o óleo atingir o mar.
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Este PEI não é aplicável, portanto, a eventuais incidentes com derramamentos de óleo contidos nas
instalações da unidade de perfuração e dos barcos de apoio, cujas respostas deverão estar
contempladas no Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) dessas instalações.
Da mesma forma, também não estão contempladas as respostas aos incidentes ocorridos na instalação
terrestre a ser utilizada como base de apoio logístico. Tais incidentes serão combatidos no âmbito do
Plano de Emergência Individual desta instalação.

2. IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
2.1. Contextualização
Em 2018, a ExxonMobil obteve a concessão dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430,
SEAL-M-501, SEAL-503 e SEAL-M-573, localizados na Bacia de Sergipe-Alagoas. Em atendimento à
Resolução CONAMA n° 398/2008, a Tabela 1 e a Tabela 2, apresentam respectivamente os dados
cadastrais da ExxonMobil, e do seu Representante Legal1, que também é o Comandante do Incidente
(em inglês, Incident Commander – IC)2.
Tabela 1: Informações da empresa operadora.
Nome:
Endereço:

ExxonMobil Exploração Brasil Ltda.
Rua Lauro Muller, 116/3001 – Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22290-160
04.033.958/0001-30

CNPJ:
Cadastro Técnico Federal IBAMA de Atividades
643176
Potencialmente Poluidoras
Telefone/Fax:
(55 21) 3986-0300

Tabela 2: Informações do Representante Legal e Comandante do Incidente da ExxonMobil.
Função
Nome
CPF
Contato/Endereço
Endereço: Rua Lauro Muller, 116/3001 – Botafogo,
Representante
Rio de Janeiro/RJ
Legal e
Robert Edward
064.890.717-11 CEP: 22290-160
Comandante do
Prueser
TEL: (55 21) 3986-0300
Incidente (IC)
E-mail: licenciamento@exxonmobil.com

1

“Representante legal da empresa operadora” equivale ao “Representante Legal da Instalação” da Resolução CONAMA
n°398/08.
2

“Comandante do Incidente” equivale ao “Coordenador das Ações de Resposta” da Resolução CONAMA n°398/08.
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2.2. Identificação da Instalação
Os blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573 estão
situados nas Bacia de Sergipe-Alagoas, entre as cotas batimétricas de 1.900 e 3.800 m. A área total
ocupada pelos blocos é de, aproxiamdamente, 4.531 km2. O vértice mais próximo à costa
(bloco SEAL-M-351) está localizado a 50 km do município de Brejo Grande/SE.
Está prevista a perfuração de até 11 poços exploratórios, sendo dois poços firmes. Nota-se que a
ExxonMobil pode optar por realizar testes de poços de curta duração (em inglês, Drill Stem Test - DST),
dependendo dos resultados iniciais de um poço de exploração individual.
Detalhes da área a ser perfurada serão fornecedios no APÊNDICE B.
Para as atividades de perfuração marítima na Bacia de Sergipe-Alagoas será utilizado o navio sonda
West Saturn (Tabela 3). Antes do início da perfuração do poço, o navio sonda navegará até a locação,
permanecendo nesta posição durante a atividade por meio do seu sistema de posicionamento
dinâmico. Após fechamento e abandono do poço, a sonda navegará para a próxima locação, caso seja
planejada perfuração de mais poços. As dimensões principais e demais características do tipo do navio
sonda são apresentadas no ANEXO A.
Tabela 3: Dados do Navio-sonda.
Nome

West Saturn

Empresa responsável:

Seadrill

Endereço:

Av. República do Chile, 230 - 21/22 - Centro, Rio de
Janeiro - RJ, 20031-170

Telefone:

(21) 3506-2750

Fax:

-
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2.3. Apoio Logístico e Aéreo para Atividade
Para o apoio logístico e operacional às atividades, serão utilizadas a Nitshore Engenharia e Serviços
Portuários S/A, localizada no município de Niterói/RJ, a 1.591km dos blocos, e/ou o Porto de Maceió,
localizado em Maceió/AL, localizado a cerca de 120 km dos blocos. Destaca-se que, para atividades
relacionadas a emergências com óleo no mar, apenas o Porto de Maceió será utilizado como base de
apoio.
Para as trocas de tripulação da unidade offshore e transporte de pequenos volumes será utilizado,
como base de apoio aéreo, o Aeroporto Internacional Santa Maria em Aracaju/SE.
A localização dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e
SEAL-M--573 e suas distâncias máxima até as bases de apoio aéreo e logístico são indicadas na Figura
2.
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Figura 2: Localização dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e
SEAL-M-573, na Bacia de Sergipe-Alagoas, e suas respectivas distâncias máximas até a base de apoio
aéreo (Fonte: Witt O’Brien’s Brasil).
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A atividade de perfuração terá o suporte de uma (01) embarcação dedicada à resposta a
derramamentos de óleo no mar (em inglês, Oil Spill Response Vessel – OSRV), 04 (quatro) embarcações
de apoio do tipo Platform Supply Vessel (PSV) e 01 embarcação do tipo Fast Supply Vessel (FSV).
As embarcações PSV realizarão viagens entre a base de apoio e a instalação offshore transportando
materiais, combustível, víveres, equipamentos e peças de reposição, além de realizarem o transporte
de resíduos entre a instalação e a base de apoio. Os PSVs poderão atuar como embarcação de resposta
a emergências, para o pronto atendimento em um eventual incidente. Para isto, deverão estar
adequadamente equipadas, conforme descrito APÊNDICE C.
As fichas técnicas das embarcações do tipo OSRV e PSV estão disponíveis no ANEXO A.

3. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCO
3.1. Identificação de Riscos por Fonte
Conforme requerimento da CONAMA n° 398/08, o detalhamento das fontes potenciais de incidentes
de poluição por óleo relacionadas às operações de armazenamento/estocagem, transferência,
processo, manutenção e carga e descarga, podem ser consultadas na Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6.
Tabela 4:Fontes potenciais relacionadas com tanques e equipamentos de processo.
Capacidade
Capacidade máx de
Data e causa de
Identificação do
Tipo de
Tipo de óleo
secundária de
armazenamento
incidentes
tanque
tanque
estocado
contenção
(m³)
anteriores
(m³)*
DO Storage Tank
Sem reporte de
Diesel
1.907,3 m³
NA1
Nº 1 (P)
acidente
DO Storage Tank
Sem reporte de
Diesel
1.907,3 m³
NA1
Nº 1 (S)
acidente
DO Storage Tank
Sem reporte de
Diesel
1.023,8 m³
NA1
Nº 2 (P)
acidente
DO Storage Tank
Sem reporte de
Diesel
1.023,8 m³
NA1
Nº 2 (S)
acidente
Tanques de
Sem
reporte de
Service Tank (P)
Diesel
75,7 m³
NA1
navios de
acidente
perfuração
Sem reporte de
West
Service Tank (S)
Diesel
75,7 m³
NA1
acidente
Saturn
Sem reporte de
Base Oil Tank (P)
Óleo Base
745,1 m³
NA1
acidente
Óleo
Sem reporte de
1,2 m³
96
hidráulico
acidente
Óleo
Sem reporte de
1,2 m³
96
hidráulico
acidente
Óleo
Sem
reporte de
LO Storage Tank (P)
52,5 m³
NA1
lubrificante
acidente
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Tabela 4:Fontes potenciais relacionadas com tanques e equipamentos de processo.
Capacidade
Capacidade máx de
Data e causa de
Identificação do
Tipo de
Tipo de óleo
secundária de
armazenamento
incidentes
tanque
tanque
estocado
contenção
(m³)
anteriores
(m³)*
Óleo
Sem reporte de
LO Storage Tank (S)
43,7 m³
NA1
lubrificante
acidente
Óleo
Sem reporte de
LO Settling Tank (P)
43,7 m³
NA1
lubrificante
acidente
Óleo
Sem
reporte de
LO Settling Tank (S)
43,7 m³
NA1
lubrificante
acidente
Óleo
Sem
reporte de
LO Drain Tank (P)
3,0 m³
NA1
lubrificante
acidente
Óleo
Sem reporte de
LO Drain Tank (S)
3,0 m³
NA1
lubrificante
acidente
FWD Bilge Holding
Sem reporte de
Água oleosa
37,5 m³
NA1
Tank (P)
acidente
AFT Bilge Holding
Sem reporte de
Água oleosa
55,1 m³
NA1
Tank (C)
acidente
Separate Bilge Oil
Sem
reporte de
Água oleosa
10,3 m³
NA1
Tank (S)
acidente
M.D.O. Overf. Drain
Sem
reporte de
Diesel
20,7
NA1
T. (P)
acidente
M.D.O. Overf. Drain
Sem reporte de
Diesel
20,7
NA1
T. (s)
acidente
Sem reporte de
Purifer Sludge T. (P)
Dirty Oil
18,1
NA1
acidente
Tanques de
Sem reporte de
Purifer Sludge T. (S) navios de
Dirty Oil
18,1
NA1
acidente
perfuração
Drain Holding T. West Saturn
Sem
reporte de
Diverse
96,0
NA1
(S, FWD)
acidente
Drain Holding T. (P,
Sem
reporte de
Diverse
986,0
NA1
AFT)
acidente
Drain Holding T. (S,
Sem reporte de
Diverse
986,0
NA1
AFT)
acidente
Fluido de
Sem reporte de
Waste Mud T. (S)
perfuração e
490,7
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Reserve Pit T.1 (S)
perfuração e
241,7
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Reserve Pit T.2 (S)
perfuração e
256,7
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Reserve Pit T.3 (S)
perfuração e
238,3
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Reserve Pit T.4 (S)
perfuração e
266,2
NA1
acidente
completação
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Tabela 4:Fontes potenciais relacionadas com tanques e equipamentos de processo.
Capacidade
Capacidade máx de
Data e causa de
Identificação do
Tipo de
Tipo de óleo
secundária de
armazenamento
incidentes
tanque
tanque
estocado
contenção
(m³)
anteriores
(m³)*
Fluido de
Sem reporte de
Reserve Pit T.5 (S)
perfuração e
247,5
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Active Mud T. (01)
perfuração e
89,2
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Active Mud T. (02)
perfuração e
88,6
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Active Mud T. (03)
perfuração e
89,4
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Active Mud T. (04)
perfuração e
44,3
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Active Mud T. (05)
perfuração e
44,3
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Active Mud T. (06)
perfuração e
89,4
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Active Mud T. (07) Tanques de perfuração e
88,6
NA1
acidente
completação
navios de
perfuração
Fluido de
Sem reporte de
Active Mud T. (08) West Saturn perfuração e
89,2
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Active Mud T. (09)
perfuração e
89,5
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Active Mud T. (10)
perfuração e
89,1
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Active Mud T. (11)
perfuração e
89,1
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Active Mud T. (12)
perfuração e
89,5
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Slug Pit T. (01)
perfuração e
23,0
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Slug Pit T. (02)
perfuração e
23,0
NA1
acidente
completação
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Tabela 4:Fontes potenciais relacionadas com tanques e equipamentos de processo.
Capacidade
Capacidade máx de
Data e causa de
Identificação do
Tipo de
Tipo de óleo
secundária de
armazenamento
incidentes
tanque
tanque
estocado
contenção
(m³)
anteriores
(m³)*
Fluido de
Sem reporte de
Chemical Pit T. (01)
perfuração e
23,0
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Chemical Pit T. (02)
perfuração e
23,0
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Sand Trap Tank
perfuração e
11,3
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Degasser T.
perfuração e
11,9
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Desander T.
perfuração
e
11,9
NA1
Tanques de
acidente
completação
navios de
perfuração
Fluido de
Sem reporte de
West Saturn perfuração e
Desilter T.
11,9
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Return T.
perfuração e
11,9
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Trip tank
perfuração e
18,1
NA1
acidente
completação
Fluido de
Sem reporte de
Trip Tank
perfuração e
18,1
NA1
acidente
completação
Querosene de
Sem reporte de
2,9 m³
96
aviação
acidente
Querosene de
Sem reporte de
2,9 m³
96
aviação
acidente
Legenda: 1 – O casco duplo é utilizado como sistema secundário de contenção.

Tabela 5: Outras fontes potenciais de derramamento de óleo no mar.
Fonte

Tipo de óleo

Volume
(m3)

Data e causa de
incidentes anteriores

Ruptura do riser de
perfuração
Liberação descontrolada
de poços1 [30 dias]
Falha durante teste de
formação (DST)2 [10 min]

Fluido de perfuração e
completação

686,9

Sem reporte de acidente

Óleo cru

238.480,9

Sem reporte de acidente

Óleo cru

11,0

Sem reporte de acidente
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Tabela 6: Operações de transferência de óleo.
Tipo de operação
Transferência de óleo
Transferência de óleo
Transferência de óleo

Tipo de transferência de
óleo
Base óleo

200

Data de acidentes
anteriores
Sem reporte de acidente

200

Sem reporte de acidente

200

Sem reporte de acidente

Vazão máxima (m3/h)

Diesel
Fluido de perfuração e
completação

3.2. Cenários Acidentais
Para a identificação de cenários acidentais relacionados à atividade de perfuração marítima da
ExxonMobil nos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M573, na Bacia de Sergipe-Alagoas, foi desenvolvida uma Análise Preliminar de Perigos (APP), disposta
no item II.9 do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do projeto. A Tabela 7 sumariza os cenários
identificados pela APP com potencial derramamento de substância oleosa para o mar, descrevendo
para cada caso o tipo de produto derramado, o volume estimado, o regime do derramamento
(instantâneo ou contínuo).
Cabe ressaltar que este Plano foi desenvolvido para atender aos cenários acidentais inerentes à
atividade com potencial derramamento de produto oleoso no mar. Os demais cenários com potencial
derramamento restrito às instalações das unidades marítimas estarão contemplados no Shipboard Oil
Pollution Emergency Plan (SOPEP) dessas instalações.
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Tabela 7: Sumário dos cenários acidentais com potencial de derramamento de produto oleoso no mar, identificados na Análise Preliminar de Perigo (APP).
#

Perigo

5

Médio vazamento de fluido de
perfuração ou completação
sintético

6

Grande vazamento de fluido
de perfuração ou completação
sintético

11

Grande vazamento de óleo cru

12

Médio vazamento de óleo cru
e gás

Causa
Furo ou fissura do riser de perfuração/acessórios devido a:
• Corrosão;
• Fadiga;
• Falha estrutural;
• Queda de objetos
Ruptura do riser de perfuração/acessórios devido a:
• Corrosão;
• Fadiga;
• Falha estrutural;
• Queda de objetos;
• Perda do posicionamento da unidade de perfuração
Perda de integridade do CSB devido a:
• Falha na identificação do kick (Erro humano ou
Instrumentação).
• Falha na implementação dos procedimentos de controle de
poço (Erro humano).
• Falha do BOP.
Falha no sistema de queima durante o teste de formação por:
• Falha no sistema de ignição;
• Condições climáticas adversas;
• Falha no suprimento de ar comprimido.

Tipo de Produto
Oleoso Vazado

Volume
Estimado (m³)

Regime do
Derramamento

Fluido de perfuração /
completação
(sintético)

8 < MV < 200

Instantâneo

Fluido de perfuração /
completação
(sintético)

200 < MV <
686,93

Instantâneo

Óleo cru

200 < GV <
238.480,94

Contínuo

Óleo cru

0 < MV < 11,05

Contínuo

3

Volume calculado considerando o volume no interior de um riser de 20” de diâmetro interno com 3.658 m de comprimento (lâmina d’água prevista para o poço mais
profundo dessa atividade).
4

Volume calculado considerando a vazão de produção do poço de 22.315,46 m³/dia e a ocorrência do vazamento durante 30 dias.

5

Volume calcula considerando a vazão de produção de óleo do poço de 1.589,9 m³/dia e a ocorrência de um vazamento durante 10 minutos.
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Tabela 7: Sumário dos cenários acidentais com potencial de derramamento de produto oleoso no mar, identificados na Análise Preliminar de Perigo (APP).
#

6

Perigo

32

Pequeno vazamento de óleo
diesel / combustível

33

Médio vazamento de óleo
diesel / combustível

34

Médio vazamento de óleo
diesel / combustível

35

Pequeno vazamento de óleo
base, fluido de perfuração ou
completação sintético

Tipo de Produto
Oleoso Vazado

Causa
Furo devido a falha de conexão / fadiga / corrosão /
sobrepressão em mangote / tubulação / acessórios /
equipamentos da unidade de transferência de óleo diesel /
combustível.
Falha no cálculo do volume disponível nos tanques de
armazenamento.
Fissura ou ruptura devido a falha de conexão / fadiga /
corrosão / sobrepressão em mangote / tubulação / acessórios /
equipamentos da unidade de transferência de óleo diesel /
combustível.
Falha no cálculo do volume disponível nos tanques de
armazenamento.
Furo, fissura ou ruptura devido a falha estrutural (corrosão ou
fatiga) dos tanques de armazenamento de óleo diesel /
combustível da embarcação de apoio.
Furo devido a falha de conexão / fadiga / corrosão /
sobrepressão em mangote / tubulação / acessórios /
equipamentos da unidade de transferência de óleo base, fluido
de perfuração ou completação.
Falha no cálculo do volume disponível nos tanques de
armazenamento.

Volume
Estimado (m³)

Regime do
Derramamento

Óleo diesel /
combustível

0 < PV < 8

Contínuo

Óleo diesel /
combustível

8 < MV < 33,36

Contínuo

Óleo diesel /
combustível

8 < MV < 161,7 7

Contínuo

0 < PV < 8

Contínuo

Óleo base
Fluido de perfuração /
completação
(sintético)

Volume calculado considerando a vazão de transferência de 200 m³/h e a ocorrência do vazamento durante 10 minutos.

7

Volume calculado a partir da divisão entre a capacidade máxima de fluidos de perfuração ou completação (970,24 m³) da embarcação destinada a essa atividade com a
maior capacidade de armazenamento e a quantidade de tanques disponíveis nela (6).
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Tabela 7: Sumário dos cenários acidentais com potencial de derramamento de produto oleoso no mar, identificados na Análise Preliminar de Perigo (APP).
#

8

Perigo

Causa
Fissura ou ruptura devido a falha de conexão / fadiga /
corrosão / sobrepressão em mangote / tubulação / acessórios /
equipamentos da unidade de transferência de óleo base, fluido
de perfuração ou completação.
Falha no cálculo do volume disponível nos tanques de
armazenamento.
Furo, fissura ou ruptura devido a falha estrutural (corrosão ou
fatiga) dos tanques de armazenamento de óleo base, fluido de
perfuração ou completação da embarcação de apoio.

36

Médio vazamento de óleo
base, fluido de perfuração ou
completação sintético

37

Grande vazamento de óleo
base, fluido de perfuração ou
completação sintético

38

Pequeno
vazamento
de
produtos oleosos ou produtos
químicos

Queda de objetos durante operações de movimentação de
cargas entre as embarcações de apoio e a unidade de
perfuração.

40

Grande vazamento de óleo
diesel / combustível, fluido de
perfuração ou completação
sintético, óleo base e efluente
oleoso

Ruptura dos tanques de armazenamento devido a colisão da
unidade de perfuração com outras embarcações.

Tipo de Produto
Oleoso Vazado

Volume
Estimado (m³)

Regime do
Derramamento

Óleo base
Fluido de perfuração /
completação
(sintético)

8 < MV < 33,38

Instantâneo

200 < GV <
289,29

Instantâneo

0 < PV < 510

Instantâneo

200 < GV <
3.814,611

Instantâneo

Óleo base
Fluido de perfuração /
completação
(sintético)
Produtos químicos
diversos, incluindo de
origem oleosa
Óleo diesel /
combustível
Fluido de perfuração /
completação
(sintético)
Óleo base
Efluente oleoso

Volume calculado considerando a vazão de transferência de 200 m³/h e a ocorrência do vazamento durante 10 minutos.

9

Volume calculado a partir da divisão entre a capacidade máxima de fluidos de perfuração ou completação (3.470,85 m³) da embarcação destinada a essa atividade com a
maior capacidade de armazenamento e a quantidade de tanques disponíveis nela (12).
10

Volume correspondente a capacidade padrão de um tanque portátil.

11

Volume corresponde a soma do volume dos dois maiores tanques de armazenamento de diesel da unidade de perfuração.
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Tabela 7: Sumário dos cenários acidentais com potencial de derramamento de produto oleoso no mar, identificados na Análise Preliminar de Perigo (APP).
#

Perigo

Causa

41

Grande vazamento de óleo
diesel / combustível, fluido de
perfuração ou completação
sintético, óleo base e efluente
oleoso.

Naufrágio da unidade de perfuração devido a:
• Danos estruturais;
• Colisão com outras embarcações;
• Condições climáticas adversas.

42

Grande vazamento de óleo
diesel / combustível, fluido de
perfuração ou completação
sintético e óleo base

Ruptura dos tanques de armazenamento devido a colisão da
embarcação de apoio com outras embarcações.

43

Grande vazamento de óleo
diesel / combustível e fluido de
perfuração ou completação
sintético e óleo base.

Naufrágio da embarcação de apoio devido:
• Danos estruturais;
• Colisão com outras embarcações;
• Condições climáticas adversas;
• Perda de estabilidade da embarcação (ex.: falha no sistema
de lastro)

Tipo de Produto
Oleoso Vazado
Óleo diesel /
combustível
Fluido de perfuração /
completação
(sintético)
Óleo base
Efluente oleoso
Óleo diesel /
combustível
Fluido de perfuração /
completação
(sintético)
Óleo base
Óleo diesel /
combustível
Fluido de perfuração /
completação
(sintético)
Óleo base

Volume
Estimado (m³)

Regime do
Derramamento

200 < GV <
11.119,212

Instantâneo

(200 < GV <
578,5 m³)13

Instantâneo

(200 < GV <
4.441,1 m³)14

Instantâneo

12

Volume calculado a partir da soma de todos os tanques da unidade de perfuração que armazenam óleo diesel / combustível, fluídos de perfuração, óleo lubrificante ou
completação, óleo base e efluente oleosos.
13

Volume calculado a partir dos 2 maiores tanques da embarcação destinada a essa atividade com a maior capacidade de armazenamento (o volume de cada tanque foi
estimado através da divisão entre a capacidade máxima de fluidos de perfuração ou completação da embarcação (3.470,85 m³) e a quantidade de tanques disponíveis nela
(12).
14

Volume calculado a partir da soma de todos os tanques de armazenamento de óleo diesel / combustível e fluído de perfuração ou completação sintético da embarcação
destinada a essa atividade com a maior capacidade de armazenamento.
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3.3. Descarga de Pior Caso
O volume da descarga de pior caso (Vpc) é calculado a partir do volume da perda de controle do poço
(blowout) durante 30 dias, conforme preconizado na Resolução CONAMA nº 398/08. Assim, com a
estimativa de vazão de 50.000 bbl/dia, o volume de pior caso estimado é de:
Vpc = 50.000bbl/dia x 30 dias = 1.500.000 bbl (238.480,9 m³)
A justificativa técnica para este volume é apresentada no APÊNDICE D.

4. ANÁLISE DE VULNERABILIDADE
A Resolução CONAMA n°398/2008 define como escopo da Análise de Vulnerabilidade a avaliação dos
“efeitos dos incidentes de poluição por óleo sobre a segurança da vida humana e (sobre) o meio
ambiente, nas áreas passíveis de serem atingidas por estes incidentes”, devendo-se considerar:
•

A probabilidade de o óleo atingir tais áreas, de acordo com os resultados da modelagem de
dispersão do óleo, em particular para o volume de descarga de pior caso, na ausência de ações
de contingência; e

•

A sensibilidade destas áreas ao óleo.

No que diz respeito à avaliação da sensibilidade das áreas passíveis de serem atingidas por óleo, a
Resolução CONAMA n° 398/2008 também determina a necessidade de avaliação da vulnerabilidade,
quando aplicável, de:
•

Pontos de captação de água;

•

Áreas residenciais, de recreação e outras concentrações humanas;

•

Áreas ecologicamente sensíveis tais como manguezais, bancos de corais, áreas inundáveis,
estuários, locais de desova, nidificação, reprodução, alimentação de espécies silvestres locais
e migratórias etc.;

•

Fauna e flora locais;

•

Áreas de importância socioeconômica;

•

Rotas de transporte aquaviário, rodoviário e ferroviário; e

•

Unidades de Conservação, terras indígenas, sítios arqueológicos, áreas tombadas e
comunidades tradicionais.

A Análise de Vulnerabilidade (incuindo os Mapas de Vulnerabilidade Ambiental), encontra-se no
APÊNDICE E deste Plano de Emergência Individual.
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5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA (EOR)
A Estrutura Organizacional de Resposta da ExxonMobil é baseada no Sistema de Comando de
Incidentes (em inglês, Incident Command System – ICS), sendo composta por duas equipes funcionais:
a Equipe de Gerenciamento de Incidentes (em inglês, Incident Management Team - IMT) e a Equipe
de Resposta a Emergência (em inglês, Emergency Response Team - ERT).
A EOR deve apresentar uma composição flexível e dinâmica, capaz de ser mobilizada de forma
diferenciada, para atender a cada cenário acidental – às especificidades do incidente e das ações de
resposta. Por exemplo, incidentes de pequena magnitude e complexidade poderão ser gerenciados e
concluídos no nível do ERT, demandando apenas o apoio do IMT nas notificações regulatórias. Por
outro lado, incidentes de maior complexidade e magnitude poderão exigir ações multidisciplinares e
simultâneas, requerendo, portanto, esforço conjunto do ERT e IMT.
A Figura 3 apresenta o organograma simplificado da Estrutura Organizacional de Resposta da
ExxonMobil para incidentes de derramamento de óleo no mar. Esta estrutura pode ser reduzida ou
ampliada conforme a complexidade do incidente e o andamento das ações de resposta, levando ao
tamanho do gráfico mostrado na Figura 3 e Figura 4.

Figura 3: Organograma da Estrutura Organizacional de Resposta (Fonte: Witt O’Brien’s Brasil).
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Figura 4: Exemplo de EOR expandida. (Fonte: Witt O’Brien’s Brasil)
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5.1. Equipe de Gerenciamento de Incidentes (Incident Management Team
- IMT)
A IMT é constituída principalmente pela equipe alocada no escritório sede da ExxonMobil, no Rio de
Janeiro/RJ. Sua principal função é auxiliar no planejamento e na condução das operações de resposta,
estabelecendo objetivos, estratégias e táticas direcionadas, além de fornecer apoio estratégico à
Equipe de Resposta a Emergência (ERT). O IMT poderá organizar-se nos seguintes grupos:
•

A Equipe de Comando (em inglês, Command Staff) é composta pelo Comandante do Incidente
(em inglês, Incident Commander - IC), seu adjunto e, possivelmente, pelos seguintes
Assessores: Segurança, Jurídico, de Comunicações, Articulação, Inteligência.

•

A Equipe Geral (em inglês, General Staff) pode ser composta pelo Chefe da Seção de Operações
(em inglês, Operations Section Chief – OSC), pelo Chefe da Seção de Logística (em inglês,
Logistics Section Chief – LSC), pelo Chefe da Seção de Planejamento (em inglês, Planning
Section Chief – PSC) e pelo Chefe da Seção de Finanças (em inglês, Finance Section Chief – FSC),
que juntos atuam no suporte às operações de resposta implementadas pelo ERT, sob
orientação e liderança do Comandante do Incidente.

•

A Equipe de Suporte (em inglês, Support Staff) pode ser composta por unidades
multidisciplinares cujas atividades são direcionadas pela Equipe Geral – cada seção da Equipe
Geral pode se dividir em diferentes unidades, conforme a complexidade do evento e por
decisão de cada Chefe de Seção.

É importante ressaltar que, havendo necessidade, qualquer membro do IMT poderá solicitar o suporte
de especialistas técnicos de diferentes áreas de conhecimento, tais quais especialistas de outras
operadoras e representantes de empresas especializadas no gerenciamento de emergência e na
resposta operacional a derramamentos de óleo.

5.2. Equipe de Resposta a Emergência (Emergency Response Team - ERT)
O ERT consiste na equipe responsável pela operacionalização das táticas de resposta. Para incidentes
envolvendo o navio sonda ou as embarcações contratadas pela ExxonMobil quando próximas à
unidade, a equipe de resposta inicial é liderada pelo representante da ExxonMobil na plataforma e
composta pelas equipes de resposta da unidade offshore e das embarcações de apoio, enquanto
atuantes nas proximidades da sonda. No caso de incidentes envolvendo as embarcações contratadas
pela ExxonMobil ocorridos fora do campo de visão da unidade offshore, a liderança do ERT de resposta
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inicial é desempenhada pelo capitão da embarcação, sendo sua equipe composta pelos tripulantes da
embarcação.
Em incidentes de grande magnitude e complexidade as operações de resposta são ampliadas
requerendo a reestruturação do ERT/IMT a fim de que as operações simultâneas sejam lideradas e
gerenciadas respeitando o controle dos níveis de hierarquia (span of control)15
Em função das características e complexidade do incidente, especialistas técnicos em resposta a fauna,
proteção de costa, dentre outras áreas, poderão ser prontamente mobilizados e incorporados ao
ERT/IMT.
Informações detalhadas a respeito das atribuições e responsabilidades de cada um dos membros da
EOR, bem como a qualificação necessária para desempenho da sua função, a ser obtida por meio de
treinamentos e exercícios, estão descritas nos ANEXO B e APÊNDICE F, respectivamente. Mais
informações sobre a EOR completo podem ser encontradas no Manual de gerenciamento de
incidentes da ExxonMobil.

6. COMUNICAÇÃO INICIAL E MOBILIZAÇÃO DA EOR
No caso de incidentes envolvendo a sonda de perfuração, a ocorrência de qualquer incidente com
derramamento de óleo no mar deverá ser notificada pelo observador à sala de rádio ou à ponte de
comando (ou passadiço), para que o OIM e o representante da ExxonMobil na plataforma (que
exercerá o papel de O/SC) sejam prontamente notificados. No caso de incidentes envolvendo as
embarcações, tal notificação deverá ser feita ao capitão da embarcação, uma vez que ele atuará como
O/SC nesses cenários.
Importante ressaltar que, ao notificar a ocorrência de um incidente com poluição por óleo no mar, o
observador deverá utilizar o meio de comunicação mais efetivo de que dispuser no momento –
comunicação verbal, por rádio ou por sistema PA (Public Adress).
Uma vez notificado, o Comandante Inicial/Local do Incidente – O/SC (ERT) deverá fazer a comunicação
inicial ao Comandante do Incidente – IC (IMT), que ficará incumbido de comunicar a Equipe Geral do
IMT. A comunicação inicial do incidente deve ser feita verbalmente e através do formulário presente
no ANEXO C, sendo fornecidas as seguintes informações, quando disponíveis:
•

Nome da(s) instalação(ões) que originou(aram) o incidente;

15

O controle dos níveis de hierarquia (span of control) é um princípio básico do ICS que preconiza que os recursos
humanos e as operações de resposta sejam estruturadas de forma a aumentar ou manter a eficiência e segurança
das atividades.
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•

Registro de feridos, se aplicável;

•

Data e hora da primeira observação;

•

Data e hora estimadas do incidente;

•

Localização geográfica do incidente;

•

Tipo e volume estimado de óleo e/ou substâncias derramadas;

•

Breve descrição do incidente;

•

Causa provável do incidente;

•

Situação atual da descarga, retratando o status do incidente e das ações de resposta;

•

Ações iniciais, ações em andamento e ações planejadas;

•

Sumário de recursos mobilizados.

A Tabela 8 apresenta informações sobre a função e elaboração do formulário ICS 201.
Tabela 8: Formulário para comunicação interna inicial.
Formulário

Prazo
Estimado

Propósito/Destinatário

Formulário de
Notificação
Inicial de
Derramamento
de Óleo

Imediato

IC

Responsabilidades
Elaboração

Revisão

Distribuição

O/SC

IC

PSC

Uma vez notificado, o O/SC deve prosseguir com a comunicação do incidente ao Comandante do
Incidente por meio de comunicação verbal direta ou pelo formulário de relatório de derramamento
inicial (ANEXO C). O Comandante do Incidente realizará uma análise do potencial do incidente para
avaliar a necessidade de mobilizar as outras funções do IMT. Mais detalhes sobre os procedimentos
de notificação inicial para o incidente estão descritos no item 7.1.2.
A Figura 5 apresenta o fluxo de de ativação adotado pela ExxonMobil em caso de derramamento de
óleo no mar e o APÊNDICE A apresenta os contatos das partes interessadas externas.
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Figura 5: Comunicação inicial e mobilização da EOR (Fonte: Witt O’Brien’s Brasil).

Se mobilizados, os membros do IMT deverão direcionar-se Posto de Comando localizado na sede da
empresa, no Rio de Janeiro/RJ, a fim de gerenciar as ações de resposta. O Posto de Comando da
ExxonMobil dispõe de recursos de comunicação e informática, planos, formulários e outros materiais
de suporte, como mapas e material de escritório e deverá ser mantida operacional pelo PSC.
Caso a Sala de Emergência se encontre inacessível ou demande infraestrutura adicional (em virtude
das características do incidente), o IC poderá indicar o local mais adequado para o gerenciamento das
ações de resposta, cabendo ao LSC, ou pessoa por ele designada, operacionalizar o local
apropriadamente.
A liderança dentro de cada função do IMT deverá assegurar o acionamento, a logística de mobilização
necessária e atribuições dos seus subordinados, sejam eles próprios (da ExxonMobil) ou de terceiros
(consultores e especialistas externos). Estima-se que a mobilização de todos integrantes do IMT
ocorrera em até três horas, a depender do horário e circunstâncias do incidente, sendo que os
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primeiros membros ficarão responsáveis por iniciar a montagem da infraestrutura da Sala de
Emergência.

7. PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO DE INCIDENTES
Na ocorrência de um incidente de poluição por óleo, a ExxonMobil adotará o Sistema de Comando de
Incidentes (em inglês, Incident Command System – ICS) como ferramenta de gestão das ações de
resposta à emergência.
O conceito ICS foi desenvolvido nos Estados Unidos e já foi testado e comprovado seu uso em
diferentes emergências em todo o mundo, incluindo o principal incidente de derramamento de óleo
na plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México (2010).
O Sistema de Comando de Incidentes foi desenvolvido para atender a diferentes tipos e níveis de
complexidade de incidentes, apresentando como principal característica sua flexibilidade na ativação
e estruturação das equipes de resposta (organização modular). Por outro lado, o ICS estabelece
sistemáticos princípios e fundamentos de comando e controle das ações de gerenciamento, incluindo:
a sistemática de avaliação da complexidade do incidente; o prévio estabelecimento dos deveres e
responsabilidades das equipes envolvidas; os protocolos de comunicação entre as funções; o processo
de planejamento e documentação das ações de resposta; e a gestão dos recursos.
O sistema de gestão baseado no ICS divide-se em duas fases: Fase Reativa e Fase Proativa. A Fase
Reativa da gestão do incidente abrange as ações iniciais de resposta, incluindo as notificações iniciais
obrigatórias (internas e externas), a mobilização dos recursos, e a avaliação inicial do potencial do
incidente. Em incidentes de grande potencial, magnitude e complexidade, a gestão do incidente passa
a demandar não só recursos adicionais, mas também um processo de gestão mais robusto. Nessas
circunstâncias, caso o Comandante do Incidente julgue necessário, a fase de resposta reativa migra
para a Fase Proativa, iniciando um processo cíclico de planejamento, operacionalização e avaliação de
planos de resposta, ou planos de ação de incidentes (em inglês, Incident Action Plan – IAP).
A Figura 6 apresenta o processo de planejamento “P” do ICS, marcando as Fases Reativa e Proativa da
gestão de incidentes.
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Figura 6: Processo de Planejamento “P” do ICS (Fonte: Adaptado USCG, 2014).

A ExxonMobil mantém um Guia de Gerenciamento de Incidentes (Incident Management Handbook –
IMH) que descreve o processo, organização e guia para resposta a emergências, disponível para os
membros de sua EOR.
Adicionalmente, em 2013 foi instituido um novo aparato regulatório brasileiro , o Plano Nacional de
Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional (PNC) , o mesmo
passou a exercer influência sobre a forma de gestão em emergências com derramamento de óleo. A
seguir é fornecida uma breve descrição do PNC e de sua possível interface com as atividades da
ExxonMobil.
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•

Gestão de Incidentes e o Plano Nacional de Contingência

No Brasil, o Decreto n° 8.127 de outubro de 2013 instituiu o PNC. Este Plano apresenta as
responsabilidades de entes públicos e privados em caso de incidentes de poluição por óleo em águas
nacionais.
Conforme previsto pelo PNC, um Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), composto por
representantes da Marinha, IBAMA e ANP, será mobilizado e deverá acompanhar todo e qualquer
acidente, independente do porte, cabendo a ele avaliar a significância do incidente. Se constatado que
o incidente tem significância nacional, o GAA designará um Coordenador Operacional16 e acionará o
PNC.
Nessa situação, caso seja considerado que os procedimentos adotados não são adequados ou que os
equipamentos e materiais disponibilizados não são suficientes, as instâncias de gestão do PNC serão
mobilizadas de imediato pelo GAA, conforme solicitação do Coordenador Operacional, para facilitar,
adequar e ampliar a capacidade das ações de resposta adotadas. Convém ressaltar, contudo, que as
ações de resposta do incidente, mesmo neste caso, permanecerão sob responsabilidade da
ExxonMobil.
O decreto que instituiu o PNC previu a publicação de um Manual do PNC, que deveria conter, de forma
detalhada, procedimentos operacionais, recursos humanos e materiais necessários à execução das
ações de resposta em incidentes de poluição por óleo de significância nacional, no prazo de cento e
oitenta dias, prorrogável por igual período, contados a partir da data de publicação daquele
documento.

7.1. Procedimentos para Gestão da Informação
A gestão das ações de resposta, na ocorrência de um incidente com derramamento de óleo no mar,
pressupõe o compartilhamento, registro e arquivamento das informações críticas do incidente, que
pode se dar através de comunicações formais e informais.

16

A função de Coordenador Operacional será exercida por um membro do GAA, escolhido de acordo com o tipo
de acidente, sendo: a Marinha, nos casos de incidentes ocorridos em águas abertas, bem como em águas
interiores compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir da qual se mede o mar territorial; o IBAMA,
nos casos de incidentes ocorridos em águas interiores, excetuando as águas compreendidas entre a costa e a
linha de base reta, a partir da qual se mede o mar territorial; e a ANP, nos casos de incidentes de poluição por
óleo a partir de estruturas submarinas de perfuração e produção de petróleo.
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•

A via formal abrange as comunicações vinculadas à hierarquia da cadeia de comando e dos
protocolos de comunicação estabelecidos para o incidente. A comunicação formal deve ser
utilizada para, por exemplo, atribuir tarefas, cobrar resultados e solicitar recursos.

•

A via informal contempla os fluxos de comunicação livre entre as diferentes funções da EOR e
buscam garantir o compartilhamento das informações críticas do incidente.

O APÊNDICE G apresenta o resumo dos formulários e relatórios utilizados na comunicação formal no
suporte a gestão de incidentes.

7.1.1. Comunicação Interna
A gestão da comunicação entre os membros da EOR constitui uma atividade fundamental para o
adequado planejamento das ações de resposta, e apoia o posterior reporte e revisão de planos e
procedimentos.
O protocolo de comunicação interna tem a finalidade de facilitar o compartilhamento de informações
críticas do incidente e das operações de resposta, além de evitar dificuldades na comunicação, duplo
comando e atrasos nas tomadas de decisão.
•

Protocolo de comunicação interna

Ordena as vias de comunicação formal e informal durante as ações de resposta ao incidente, definindo
ou validando os:
o

Canais de comunicação existentes (por exemplo, ponto focal para comunicação com a
plataforma, canal para solicitação de recursos, canal para comunicação com
stakeholders externos a EOR, dentre outros);

o

Elementos essenciais de informação (informações que precisam ser compartilhadas
com as lideranças de cada função e formalmente registradas e arquivadas);

o

Fatos de reporte imediato (informações que demandam notificação imediata ao IC).

Assim que efetuada a comunicação inicial do incidente e a mobilização da EOR, os procedimentos do
protocolo de comunicação interna devem ser estabelecidos/revistos e formalizados com todos os
membros do IMT e ERT, incluindo pessoal próprio e terceiros. Esses procedimentos devem incluir
orientações sobre os pontos-focais dos canais de comunicação, os meios (por exemplo, verbal ou por
escrito, telefone, rádio, dentre outros) e a frequência de contato (por exemplo, a cada hora, diário,
dentre outros).
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•

Reuniões de avaliação

Consistem em reuniões realizadas entre os membros da EOR, podendo envolver membros de
diferentes equipes ou de uma mesma equipe/função específica. Durante a fase inicial de uma resposta
a incidente – Fase Reativa, as reuniões de avaliação são fundamentais para apoiar o estabelecimento
das operações de resposta. Elas têm como objetivo assegurar que todos os membros da EOR têm
acesso às informações críticas do incidente e compreendem claramente as prioridades, limitações,
restrições, objetivos e finalidades da resposta.
A frequência de realização das reuniões de avaliação deverá ser estabelecida pelas lideranças de cada
equipe, respeitando os protocolos de comunicação interna estabelecidos e os princípios do ICS.
Havendo a necessidade de se iniciar a Fase Proativa da resposta, as reuniões para definição dos
objetivos, estratégias e táticas a serem adotadas deverão seguir o processo de planejamento “P” do
ICS, sendo mantidas as reuniões de avaliação, quando aplicável.
•

Quadro de Situação

Para melhor gestão das ações de resposta, um painel (ou quadro) de situação deverá ser mantido pelo
IMT e/ou ERT, dispondo de forma resumida e ordenada, as informações críticas do incidente.
A fim de refletir a situação atual do incidente e das ações de resposta, sua atualização é feita mediante
a obtenção de novas informações ou de alterações na situação até então conhecida. Adicionalmente,
uma frequência de atualização poderá ser estabelecida pelo Comandante do Incidente, de modo a
atender objetivos específicos e/ou reuniões pré-agendadas.
•

Formulários de suporte

Durante a emergência, todo o pessoal envolvido na resposta deverá assegurar que as informações
críticas do incidente e das ações de resposta sejam sistematicamente documentadas e arquivadas, de
forma a apoiar a revisão, adequação e comunicação dos planos e procedimentos de emergência, bem
como fornecer subsídio em potenciais ações ou processos jurídicos futuros.
Além dos formulários e relatórios apresentados no APÊNDICE G, outros formulários do ICS poderão
ser utilizados quando considerados necessários17.

17

Formulário ICS podem ser obtidos na intranet da ExxonMobil.
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7.1.2. Comunicação Externa
O estabelecimento de uma estratégia de comunicação com as partes interessadas (stakeholders) é de
extrema importância durante a gestão de resposta a incidentes.
Essa estratégia contempla procedimentos para a notificação inicial do incidente e envio de
atualizações da situação da emergência e das ações de resposta (comunicação pós-incidente) aos
órgãos ambientais e regulatórios, à população e outras entidades potencialmente afetadas.
•

Comunicação inicial do incidente

De acordo com a Lei Federal n° 9.966 de 2000 (conhecida como "Lei do Óleo")18, todos os incidentes
com derramamento de óleo no mar devem ser imediatamente notificados às autoridades brasileiras
competentes, independentemente do volume ou tipo de óleo derramado (ex: cru, combustível,
lubrificantes). No caso de um eventual incidente de derramamento de óleo durante as atividades da
ExxonMobil nos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e
SEAL-M-573, na Bacia de Sergipe-Alagoas, a notificação inicial deverá, portanto, ser enviada às
seguintes autoridades:
o

IBAMA – Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos
Marinhos e Costeiros (CGMAC);

o

IBAMA – Coordenação Geral de Emergências Ambientais (CGEMA);

o

Capitania dos Portos da jurisdição; e

o

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No caso de potencial toque de óleo na costa, o(s) Órgão(s) Estadual(is) de Meio Ambiente (OEMAs), as
instituições gestoras de Unidades de Conservação passíveis de serem atingidas e a Defesa Civil do(s)
local(is) sob risco também deverão ser notificados. Esta comunicação tem como objetivo favorecer a
coordenação da resposta com esses públicos, auxiliando, por exemplo, as operações de proteção a
áreas ambientais e socioeconômicas sensíveis.
O formulário para notificação inicial de incidente (F01) apresentado no APÊNDICE G contém a
informação requerida pelas autoridades brasileiras. O mesmo formulário poderá ser usado para
comunicar outras partes interessadas.

18 A Lei n° 9.966/2000 dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento
de óleo em águas sob jurisdição nacional.
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•

Comunicação de Atualização

Em atendimento à Resolução CONAMA n° 398 de 2008, à Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 03 de
2013

19

e à Resolução ANP n° 44 de 2009

20

, informações regulares e relatórios técnicos

complementares deverão ser submetidos aos órgãos ambientais e regulatórios competentes.
A Tabela 9 sumariza as comunicações que deverão ser estabelecidas/mantidas desde o início até o
encerramento das ações de resposta. Outras comunicações e relatórios específicos, relacionados aos
procedimentos operacionais e à etapa de encerramento das ações de resposta estão descritas nos
itens 8 e 10, respectivamente.
Tabela 9: Formulários e relatórios para comunicação externa.
Formulário
Formulário do Sistema
Nacional de
Emergências Ambientais
(SIEMA)
Formulário do Sistema
Integrado de Segurança
Operacional (SISO)

Prazo

Destinatário¹
•
•

R01 - Relatório de
Situação (para
derramamentos de óleo
acima de 1,0 m³)

•

IBAMA – CGEMA²
IBAMA – CGMAC²

•

Imediato

•

ANP³
Capitania dos
jurisdição

F01 - Formulário de
Comunicação Inicial do
Incidente às
Autoridades

Exigência Legal

Assim que
possível,
depois de
identificado o
potencial risco
de toque
Diário

•
•

•
•

Portos

da

•

Lei Federal nº 9.966 de 28
de abril de 2000
Resolução CONAMA
n° 398 de 2008
Resolução ANP nº 44 de
2009
Instrução Normativa nº 15
de 2014

OEMA da jurisdição com
potencial toque na costa
Unidade de Conservação
com potencial de ser
impactada

Não aplicável

IBAMA
OEMA (em caso de
potencial toque na
costa)

Nota Técnica
CGPEG/DILIC/IBAMA n° 03 de
2013

19 Apresenta as diretrizes para aprovação de Planos de Emergência.
20 Estabelece o procedimento para comunicação de incidentes, a ser adotado pelos concessionários e empresas
autorizadas pela ANP a exercer as atividades de exploração, produção, refino, processamento, armazenamento,
transporte e distribuição de petróleo, seus derivados e gás natural, biodiesel e de mistura óleo diesel/biodiesel
no que couber.
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Tabela 9: Formulários e relatórios para comunicação externa.
Formulário

Prazo
Destinatário¹
Exigência Legal
30 dias após
R02 - Relatório
• Resolução ANP n° 44 de
ocorrência do
ANP
detalhado do incidente
2009
incidente
Legenda: ¹ IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;
CGMA - Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros;
CGEMA - Coordenação Geral de Emergências Ambientais; OEMA – Órgão Estadual Ambiental; ANP - Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
² Conforme diretrizes da Instrução Normativa nº 15 de 2014, a comunicação inicial ao IBAMA (CGMAC e
CGEMA) só deverá ser feita através do formulário F01 (a ser enviado via e-mail) em situações em que o
SIEMA encontrar-se inoperante.
³ Conforme diretrizes fornecidas no site da ANP (www.anp.gov.br), o envio da comunicação inicial ou do
relatório detalhado do incidente à ANP só deverá ser feito através dos formulários F01 (a ser enviado via email/fax) em situação em que o SISO encontrar-se inoperante.

Os APÊNDICES A e G apresentam, respectivamente, os meios pelos quais as referidas autoridades
deverão ser notificadas e os modelos de formulários de notificação e atualização do incidente,
desenvolvidos com base nas legislações mencionadas anteriormente.

7.2. Procedimento para Gestão dos Recursos de Resposta
Durante um incidente, é de suma importância que sejam estabelecidos procedimentos de
gerenciamento dos recursos de resposta, a fim de otimizar a utilização dos mesmos e aumentar a
eficácia das operações.
A ExxonMobil manterá um inventário de equipamentos de resposta dedicados e prontamente
disponíveis para atender a qualquer acidente de derramamento de óleo proveniente de suas
atividades (ANEXO D). O APÊNDICE C apresenta os respectivos tempos mínimos para disponibilidade
dos mesmos no local da ocorrência do derramamento de óleo.
Adicionalmente, a ExxonMobil poderá ainda obter recursos adicionais da empresa de resposta a
emergência que será contratada para a operacionalização deste plano, antes do início da campanha
de perfuração (o contrato é apresentado no ANEXO E), da Oil Spill Response Limited (OSRL)21 e da Wild
Well Control (WWC) 22 , mediante a eventual ocorrência de incidentes de grande magnitude e
complexidade.

21

Oil Spill Response Limited (OSRL) é uma instituição de propriedade da indústria, que existe para responder aos
derramamentos de petróleo em qualquer lugar em que possam ocorrer. Esses serviços incluem assessoria
técnica, provisão de pessoal especializado, aluguel e manutenção de equipamentos e treinamento. Mais
informações podem ser obtidas em http://www.oilspillresponse.com/. Os formulários de notificação e
mobilização da OSRL estão disponíveis no APÊNDICE G.
22

Wild Well Control (WWC) é uma empresa líder na resposta ao controle de poços, engenharia inovadora,
intervenção em sistemas submarinos e em treinamentos para controle de poços.
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7.2.1. Mobilização de Recursos Táticos e Instalações
Os procedimentos para mobilização de recursos abrangem ações de ativação/solicitação, transporte e
atribuição de recursos humanos e materiais. Neste item serão discutidos os procedimentos para
mobilização de recursos táticos (operacionais). Os procedimentos para a mobilização de recursos
humanos estão descritos no item 6.
No caso dos recursos táticos dedicados à primeira resposta, o Comandante Inicial/Local do Incidente
deverá garantir a notificação e mobilização das embarcações de resposta e demais recursos
necessários para a operacionalização das estratégias descritas neste PEI. Havendo necessidade de
escalonar as ações de resposta, funções do IMT poderão ser acionadas para assumir o gerenciamento
do incidente, e consequentemente, apoiar a mobilização de recursos táticos adicionais.
Resumidamente, as responsabilidades do IC e das Seções que compõe a Equipe Geral do IMT quanto
à mobilização de recursos táticos adicionais são:
•

O IC é responsável por estabelecer os objetivos das ações de resposta ao incidente e aprovar
pedidos de recursos adicionais e limites de competência da EOR;

•

A Seção de Operações (incluindo a ERT) é responsável por identificar a necessidade de
mobilização de recursos táticos adicionais, designar uma atribuição aos mesmos e
supervisionar seus usos a fim de garantir o alcance dos objetivos de resposta;

•

A Seção de Planejamento é responsável por manter atualizado o resumo da situação dos
recursos (inventário);

•

A Seção de Logística é responsável por ordenar recursos táticos adicionais e garantir sua
entrega nos locais e prazos estabelecidos pela Seção de Operações;

•

A Seção de Finanças/Administração é responsável pela elaboração de relatórios dos custos das
ações de resposta.

A Figura 7 apresenta um fluxograma ilustrativo do processo de mobilização de recursos adicionais.
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Figura 7: Processo de mobilização de recursos adicionais (Fonte: Witt O’Brien’s Brasil).

7.2.2. Desmobilização de Recursos e Instalações
As operações de desmobilização visam o retorno ordenado, seguro e eficiente de um recurso ao seu
local de origem e condições de operações iniciais. Essas ações devem ser avaliadas e conduzidas ao
longo de toda a resposta a emergência a fim de que os recursos sem atribuição em um determinado
momento ou área de operação possam ser disponibilizados para outras áreas de operação ou,
retornados a área/base de apoio ou fornecedor.
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Aspectos que podem ser utilizados como indicadores de potencial necessidade de desmobilização
incluem:
•

Recursos mobilizados sem atribuição prevista no curto prazo;

•

Excesso de recursos identificados durante o processo de planejamento; e/ou

•

Objetivos das ações de resposta alcançados.

A Figura 8 apresenta uma visão geral do processo de desmobilização de recursos táticos.

Figura 8: Processo de desmobilização de recursos táticos (Fonte: Witt O’Brien’s Brasil).
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Até a desmobilização completa e encerramento das ações de resposta (descrito no item 10), a
ExxonMobil deverá manter mobilizadas as funções da EOR e recursos táticos necessários para garantir
o controle da situação, a resposta rápida a eventuais mudanças no cenário acidental e para controlar
os riscos de ocorrência de outras emergências, como resultado do incidente inicial.
Em diversas situações, a desmobilização de recursos deverá ser realizada de maneira acoplada a
procedimentos de descontaminação, sendo esses descritos no item 7.2.3.

7.2.3. Descontaminação de Recursos e Instalações
De forma similar às ações de desmobilização, a descontaminação de recursos deve ser avaliada e
conduzida ao longo de toda a resposta a emergência.
Os objetivos das ações de descontaminação são:
•

Minimizar o contato da equipe de resposta com o óleo e outros contaminantes;

•

Evitar a contaminação de áreas, equipamentos e população não impactados; e

•

Remover os contaminantes dos equipamentos para permitir a sua reutilização.

Desse modo, todos os recursos humanos e/ou materiais que estiverem em rota de saída da região do
incidente (conhecida como “Zona Quente”, ou “Zona de Exclusão”) deverão ser submetidos à
descontaminação (a ser realizada na região conhecida como “Zona Morna”, ou “Zona de Redução da
Contaminação”), antes que adentrem regiões não contaminadas (“Zona Fria”), conforme ilustrado na
Figura 9.

Figura 9: Representação esquemática dos locais de descontaminação (situados na “Zona Morna”) no
zoneamento das áreas de resposta à emergência (Fonte: Witt O’Brien’s Brasil, 2014).
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O procedimento de descontaminação a ser adotado deverá ser estabelecido com o suporte de
especialistas, considerando o tipo de produto e do grau de contaminação associado. Os procedimentos
de descontaminação são complementares ao Plano de Segurança do Local (em inglês, Site Safety Plan).
A Seção de Planejamento apoiará o desenvolvimento do Plano de Descontaminação com informações
das Operações e Logística.
Entretanto, ressalta-se que, de acordo com a Resolução CONAMA n° 472 de 2015, o uso de
dispersantes químicos é proibido nas operações de descontaminação de instalações portuárias,
embarcações e equipamentos utilizados na operação de resposta ao derrame de petróleo ou
derivados.
Adicionalmente, o gerenciamento dos resíduos gerados durante as ações de descontaminação deve
seguir o disposto no item 8.11.

8. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE RESPOSTA
Os procedimentos operacionais de resposta em caso de derramamento de óleo no mar apresentados
nesta seção poderão ser empregados individualmente ou em conjunto, dependendo das
características do incidente (como por exemplo, tipo e volume de óleo derramado e situação da
descarga), das condições meteoceanográficas e dos aspectos legais e de segurança envolvidos.
Neste contexto, a decisão pela(s) estratégia(s) de resposta mais adequada(s) está sujeita a uma
avaliação permanente do cenário acidental e atualização contínua do Plano de Ação de Resposta,
através de um esforço conjunto das equipes de gerenciamento e de resposta a emergência da
ExxonMobil. Ressalta-se, contudo, que as ações de resposta previstas no Plano de Ação deverão ser
executadas respeitando-se, sempre, as seguintes prioridades de resposta: segurança das operações,
da equipe de resposta e população; proteção do meio ambiente; e proteção dos ativos da empresa. É
importante observar que, além deste plano, o Manual de campo de resposta a derramamentos de óleo
da ExxonMobil também deve ser usado como um guia para operações de resposta a derramamentos
de óleo.
Algumas técnicas estão em constante desenvolvimento, exibindo melhoras no dimensionamento de
equipamentos, procedimentos e desempenho. Algumas vezes a resposta pode requerer uma
concepção diferente daquela inicialmente descrita neste Plano, até considerando o uso de alguns
equipamentos ou componentes diferentes, porém ainda sob o mesmo escopo da técnica. Nestes
casos, os argumentos que suportam essa aplicação serão discutidos com os representantes
governamentais antecipadamente, de maneira a buscar acordo sobre a aplicação desta técnica
modificada.
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Dimensionamento da capacidade mínima de resposta e inventário de recursos
O dimensionamento da capacidade mínima de resposta foi desenvolvido para atender a incidentes de
derramamento de óleo no mar identificados para a atividade. O APÊNDICE C apresenta os cálculos
utilizados para este dimensionamento.
Os equipamentos necessários para a operacionalização dos procedimentos previstos neste Plano
estarão disponíveis nas embarcações de resposta à emergência e/ou na base de apoio logística. O
inventário completo dos recursos disponíveis para operacionalização das estratégias de resposta é
apresentado no ANEXO D. As fichas técnicas das embarcações encontram-se no ANEXO A. Os
contratos das empresas de resposta a derramamentos de óleo estão disponíveis no ANEXO E.

8.1. Saúde e Segurança Durante as Operações de Resposta
O Assessor de Segurança ou pessoa designada é responsável por estabelecer medidas para que as
operações de resposta possam ser realizadas com saúde e segurança para toda a equipe de resposta,
devendo configurar entre suas atribuições o estabelecimento de zonas de segurança; a identificação
de perigos e a elaboração do(s) Plano(s) de Segurança do Local.
Não obstante, todos os envolvidos nas ações de resposta a um incidente com derramamento de óleo
no mar devem atuar de forma a priorizar os aspectos ligados à sua própria segurança e à segurança
das operações. Neste contexto, o checklist abaixo apresentado descreve os itens gerais de segurança
que deverão ser seguidos por todos os membros da EOR que forem envolvidos nas ações de resposta:
•

Receber um briefing de segurança do seu supervisor ou do Assessor de Segurança antes de
iniciar as atividades;

•

Ler a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) dos produtos a serem
utilizados;

•

Utilizar o equipamento de proteção individual (EPI) adequado, conforme orientado pelo seu
supervisor, Assessor de Segurança ou pessoa designada;

•

Avaliar regularmente a segurança das operações de resposta e informar a existência de
condições de risco (por exemplo, risco de incêndio e explosão, exposição química, segurança
em operações marítima, dentre outros);

•

Reportar quaisquer condições inseguras ao seu supervisor e ao Assessor de Segurança ou
pessoa designada (conforme estabelecido no protocolo de comunicação interna);

•

Não executar qualquer tarefa para a qual não tenha sido devidamente treinado e solicitado;

•

Manter a integridade das zonas de segurança (quente, fria) a fim de prevenir a disseminação
da contaminação;
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•

Reportar qualquer acidente e/ou lesões para o seu supervisor e seguir os procedimentos de
evacuação médica (MEDEVAC), quando necessários;

•

Seguir os procedimentos de descontaminação estabelecidos; e

•

Segregar os resíduos gerados de acordo com o procedimento estabelecido, conforme indicado
pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos (item 8.11).

8.2. Sistema de Alerta e Procedimento para a Interrupção da Descarga de
Óleo
A identificação de um eventual derramamento de óleo e a rápida ativação do PEI constituem
procedimentos decisivos para a eficiência da resposta. Por este motivo as tripulações da unidade
offshore e das embarcações envolvidas nas atividades da ExxonMobil deverão ser capacitadas para a
identificação visual e notificação de qualquer mancha de óleo no mar. Além da observação visual, a
identificação de um derramamento de óleo a partir da unidade offshore também poderá ser feita a
partir de sensores de equipamentos, e controle de parâmetros existentes na plataforma.
Após a identificação do incidente, este deverá ser imediatamente reportado ao Rádio Operador ou
ponte de comando (passadiço) para que a cadeia de comunicação descrita no item 6 seja iniciada e as
ações de controle da fonte e de atendimento a emergência sejam efetuadas prontamente.
Independentemente do tipo de substância oleosa envolvida, os procedimentos para a interrupção da
descarga de óleo referentes aos cenários acidentais envolvendo ruptura em tanques, linhas e/ou
acessórios (descritos no item 3), envolvem uma ou a combinação de duas ou mais das seguintes
medidas: (i) interrupção do fluxo, (ii) isolamento das seções avariadas e (iii) drenagem do conteúdo e
transferência para sistemas não danificados.
No caso dos cenários envolvendo uma potencial perda do controle do poço, as ações de resposta
deverão ser tomadas conforme estabelecido no procedimento de controle de poço da sonda e da
ExxonMobil.
Além disso, a Figura 10 descreve as ações imediatas do pessoal em cena após a descoberta de um
derramamento, incluindo uma análise rápida da situação e identificação de riscos reais ou potenciais
à saúde e segurança.
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Figura 10: Ações de respostas locais (modelo) (Fonte: Adaptado de ExxonMobil).

8.3. Procedimentos para Avaliação e Monitoramento da Mancha de Óleo
Conforme descrito anteriormente, a definição dos procedimentos operacionais de resposta depende,
dentre outros aspectos, do tipo e volume de óleo derramado, podendo essas informações ser obtidas
através de medições diretas dos sistemas de controle da unidade de perfuração ou através de métodos
de estimativa da aparência e volume de óleo, sendo fundamental nesse último caso o estabelecimento
de procedimentos e critérios padrões, garantindo a consistência das informações e possibilidade de
avaliação comparativa da evolução do incidente ao longo do tempo.
De acordo com a Figura 11, as principais etapas do monitoramento consistem na preparação, na
realização da missão (de acordo com as estratégias descritas neste item que seriam mais adequadas
ao cenário do incidente) e no desenvolvimento dos relatórios aplicáveis.
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Figura 11: Principais etapas de vigilância e monitoramento. (Fonte: ExxonMobil)

No que diz respeito à caracterização do tipo e volume de óleo no mar, a ExxonMobil adotará como
padrão o método de estimativa da aparência e volume de óleo no mar indicada no Bonn Agreement
Oil Appearance Code (BAOAC), conforme descrito na Tabela 10. Esta avaliação deve ser realizada com
cautela e, preferencialmente, por profissionais capacitados.
Tabela 10: Dados de espessura e volume associados a diferentes aparências do óleo. Bonn Agreement Oil
Appearance Code – BAOAC, adaptado de A. Allen (Fonte: OSRL,2011; NOAA, 2012).
Código/
Aparência

Espessura
(µm)

Volume
(m³/km²)

Cod.1
Brilhosa (sheen)

0,04 – 0,30

0,04 – 0,3

Cod.2
Arco-íris
(rainbow)

0,30 – 5,0

0,3 – 5
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Tabela 10: Dados de espessura e volume associados a diferentes aparências do óleo. Bonn Agreement Oil
Appearance Code – BAOAC, adaptado de A. Allen (Fonte: OSRL,2011; NOAA, 2012).
Código/
Aparência

Espessura
(µm)

Volume
(m³/km²)

Cod.3
Metálica
(metallic)

5,0 – 50,0

5– 50

Cod.4
Descontínua
(discontinous
true color)

50,0 – 200,0

50– 200

Cod.5
Contínua
(Continuous
true color)

> 200,0

> 200

Emulsificado

Similar ao
Cod.5

Similar ao
Cod.5

Exemplo

O conhecimento da direção e velocidade da deriva da mancha também auxilia imediatamente a equipe
de resposta na definição das estratégias de resposta imediatas uma vez que subsidia a identificação
preliminar das áreas com prioridades de resposta. Assim, a ExxonMobil adotará como método para
estimativa inicial da deriva do óleo na superfície do mar um cálculo simplificado, que considera que o
transporte do óleo (intensidade e direção) é influenciado em 100% pela corrente e em 3% pelo vento.
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Desse modo, a título de exemplo, para um determinado cenário de ventos de 20 nós com direção NE
(45°)23 e corrente de 1,5 nós com direção SE (135°)24, seria obtida uma deriva estimada na direção SSE
(157°) com velocidade de aproximadamente 1,6 nós. A Figura 12 ilustra os fatores que influenciam o
deslocamento do óleo no mar e o exemplo de cálculo da velocidade e direção da deriva da mancha,
conforme descrito acima.

Figura 12: Exemplo de cálculo da velocidade e direção da deriva da mancha de óleo a partir das condições de
vento e corrente (Fonte: Witt O’Brien’s Brasil).

Adicionalmente, diferentes técnicas de avaliação e monitoramento da mancha estarão disponíveis no
caso de um incidente de derramamento de óleo no mar durante as atividades da ExxonMobil nos
blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573. Essas técnicas
poderão ser adotadas individual ou complementarmente, conforme as características do incidente
e/ou restrições e limitações ambientais e operacionais. Sempre que possível, no entanto, a Equipe
Geral do IMT deverá optar pela utilização combinada das técnicas de avaliação e monitoramento da
mancha, estratégia que permite a mútua validação das informações obtidas através de cada técnica
empregada, auxiliando no processo de tomada de decisão.
Neste contexto, a definição das técnicas a serem empregadas durante as ações de resposta, incluindo
a forma, frequência e recursos necessários é responsabilidade da Equipe Geral do IMT, podendo sua
execução estar sujeita a aprovação do IC ou pessoa designada. Para tal definição deverão ser
consideradas as informações de campo fornecidas pelos coordenadores de resposta a bordo das
embarcações e, se necessário, deverá ser solicitado o apoio de especialistas técnicos.

23

A direção do vento indica o ponto cardeal de onde VEM o vento;

24

A direção da corrente indica o ponto cardeal para onde VAI a corrente.

Rev.00

Março/2020

40

Plano de Emergência Individual
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M503 e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas

As estratégias para avaliação e monitoramento da mancha de óleo incluem:
•

Observação Visual por Embarcação;

•

Observação por Sobrevoo;

•

Modelagem de Dispersão e Deriva de Óleo;

•

Sensoriamento Remoto por Imagens de Satélite; e

•

Amostragem de Óleo.

É importante notar que, de acordo com item III.2.1 da Nota Técnica n° 03/2013 CGPEG/DILIC/IBAMA,
a ExxonMobil manterá no OSRV um sistema de detecção e monitoramento integrado de óleo no mar
com as seguintes características:
•

Funcionamento contínuo durante 24 h, independente de condições de visibilidade;

•

Detecção automática de derramamento via radar;

•

Luz de busca e câmeras com sensores para luz visível e infravermelho estabilizadas em relação
ao movimento da embarcação, em seis graus de liberdade;

•

Capacidade de estimar espessura e volume de óleo;

•

Capacidade de integração com outras fontes de informação; e

•

Capacidade de transmissão das informações online para terminais em terra.

8.3.1. Observação Visual por Embarcação
Consiste no monitoramento visual da mancha por tripulantes da unidade offshore e/ou das
embarcações envolvidas na resposta, visando avaliar, por exemplo, as dimensões, deriva e aparência
da mancha, devendo esta ser feita com base na metodologia do Bonn Agreement (BAOAC), descrito
anteriormente.
Este monitoramento deve ser realizado, preferencialmente, do ponto mais alto da embarcação, para
maior campo de visão.
Em incidentes de grande magnitude, outras técnicas (como, por exemplo, monitoramento por boias
de deriva ou através de observação por sobrevoo) devem ser consideradas, uma vez que a altura típica
de observação em embarcações geralmente não permite a caracterização das dimensões e da
aparência de manchas de grande extensão.

8.3.2. Observação por Sobrevoo
Consiste na observação de área(s) pré-selecionada(s) por profissionais a bordo de aeronaves, que
estejam capacitados a reconhecer a presença de óleo no mar e outras habilidades, conforme objetivo
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estabelecido para o sobrevoo. As operações de monitoramento por sobrevoo apresentam uma ampla
gama de aplicações, incluindo:
•

Identificação da origem e localização do derramamento de óleo;

•

Avaliação da aparência e dimensões da mancha de óleo para a estimativa de volume, avaliação
do processo de intemperismo, entre outros. Neste caso, assim como na observação por
embarcação, a metodologia do Bonn Agreement (BAOAC) deverá ser empregada;

•

Avaliação do deslocamento da mancha e identificação de áreas potencialmente impactadas;

•

Avaliação da extensão dos impactos do derramamento de óleo no mar ou na costa;

•

Avaliação do status e eficiência das táticas de resposta empregadas (contenção e recolhimento,
dispersão mecânica, dispersão química, resgate de fauna);

•

Orientação quanto à área de maior concentração de óleo, presença de fauna impactada, entre
outros itens.

O estabelecimento dos objetivos e do programa do sobrevoo é responsabilidade da Seção de
Planejamento, com apoio das Seções de Operações e Logística.
Ressalta-se que durante o planejamento desta estratégia, os objetivos do sobrevoo deverão ser
alinhados entre os interessados, a fim de permitir a adequada seleção da aeronave (que pode ser asa
fixa ou rotativa), dos especialistas, dos recursos de suporte e dos relatórios e registros das operações
a serem gerados, bem como o estabelecimento do melhor cronograma.
Para a realização desta ação, a ExxonMobil pode utilizar funcionários próprios capacitados ou empresa
terceirizada.
A mobilização dos recursos humanos e materiais necessários para a operacionalização da estratégia
de observação por sobrevoo deverá ser realizada conforme descrito no item 7.2.1.

8.3.3. Modelagem de Dispersão e Deriva de Óleo
Consiste na utilização de modelos computacionais para previsão da deriva e dispersão da mancha, bem
como para estimativa da distribuição do óleo diante dos processos de intemperismo (evaporação,
sedimentação, espalhamento, entre outros).
Enquanto o monitoramento por sobrevoo apresenta um retrato da situação atual, os resultados da
modelagem indicam um prognóstico de como e em quanto tempo a mancha irá se dissipar, indicando
a existência de potencial impacto na costa, e balanço de massa. Dessa forma, as duas estratégias são
complementares, e auxiliam na definição de um plano de ação de curto, médio e longo prazo.
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Na ocorrência de um derramamento de óleo no mar, a ExxonMobil poderá solicitar a modelagem de
dispersão e deriva de óleo à empresa contratada, devendo fornecer as seguintes informações:
•

Características do óleo derramado (tipo, grau API, densidade, viscosidade);

•

Regime do derramamento (instantâneo ou contínuo);

•

Posição do derramamento (superfície ou fundo);

•

Estimativa de volume derramado;

•

Data e hora do incidente; e

•

Coordenadas geográficas do local do incidente (latitude, longitude).

8.3.4. Sensoriamento Remoto por Imagens de Satélite
A presente técnica de monitoramento consiste na utilização de imagens de satélite para detectar e
monitorar derramamentos de óleo no mar, permitindo a cobertura de grandes extensões.
O sensoriamento remoto por satélite poderá ser solicitado ao longo de todo o gerenciamento das
ações de resposta, sendo os relatórios emitidos de acordo com a cobertura de satélite da empresa no
momento da solicitação de imagens.
Ao solicitar o monitoramento remoto por satélites, as seguintes informações deverão ser fornecidas à
empresa:
•

Área de interesse (latitude, longitude); e

•

Data(s) e horário(s) de interesse.

A Figura 13 apresenta um exemplo de imagem obtida do sensoriamento remoto por satélite.

Mancha de óleo
Mancha de óleo

Figura 13: Exemplo de imagem obtida do sensoriamento remoto por satélites (Fonte: NOAA, 2015).
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8.3.5. Amostragem de Óleo
A amostragem da mistura do óleo derramado no ambiente marinho, e/ou da água e sedimentos na
região de interesse poderá ser realizada em qualquer fase da resposta à emergência, conforme o
objetivo desejado (identificação do produto derramado, análise do grau de intemperização do óleo,
análise da qualidade da água, entre outros).
Com objetivo de permitir uma avaliação inicial rápida, kits de amostragem da mistura do óleo no
ambiente marinho estarão disponibilizados nas embarcações de resposta. Equipamentos adicionais
para a realização das campanhas de monitoramento e amostragem poderão ser definidos e
mobilizados durante as ações de respostas.

8.4. Procedimentos para Contenção e Recolhimento de Óleo Derramado
Na ocorrência de um incidente de poluição por óleo no mar durante as atividades da ExxonMobil nas
Bacia de Sergipe-Alagoas, os procedimentos para a remoção do óleo derramado, através de
equipamentos para a contenção e recolhimento, deverão ser priorizados, quando aplicável.
Considerando as características da região e com o objetivo de obter maior eficácia em eventuais
operações de resposta, a ExxonMobil optou por implementar um sistema de tecnologia inovadora (STI)
de contenção e recolhimento, através do uso de sistema de barreira e recolhedor acoplados, como o
tipo Current Buster 6. Esta configuração prevê a utilização de uma única embarcação, que ficará
responsável, simultaneamente, pelo lançamento do sistema de contenção e recolhimento a partir de
sua popa; pelo reboque da barreira, fazendo uso de um Boom Vane; e pelo recolhimento do óleo
contido, através de uma bomba acoplada ao elemento flutuante de contenção (Figura 14).
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EMBARCAÇÃO DE
RECOLHIMENTO

CURRENT BUSTER
Área de contenção

Separação Primária

BOOM VANE

Tanque separador com
bomba acoplada

Figura 14: Esquema ilustrativo no caso da utilização do Current Buster 6 e Boom Vane (Fonte: adaptado de
NOFI Current Buster®, 2014).

Esse tipo de sistema permite que as operações de varredura do óleo e recolhimento através da bomba
acoplada sejam feitas simultaneamente, contra ou a favor da direção da corrente e onda, conferindo
ao sistema um maior poder de manobra.
Além disso, esse tipo de sistema apresenta mecanismos de separação do óleo da água enclausurados
na contenção. No caso do Current Buster 6, o sistema é provido de uma separação primária,
posicionada antes do tanque separador, e através das válvulas existentes no assoalho do tanque
separador, cuja capacidade de armazenamento de água oleosa é de 65 m³. Maiores detalhes sobre as
especificações e componentes do Current Buster 6 poderão ser identificados no ANEXO F.
Nesse âmbito, no que diz respeito à janela de oportunidade para as operações de contenção e
recolhimento com o STI tipo Current Buster 6, ou similar, constitui indicativo de condições
desfavoráveis um estado de mar entre 5,0 (cinco) e 7,0 (sete) na Escala de Beaufort (isto é, com ventos
entre 21 e 33 nós, e ondas entre 2,5 e 5,5 m). Com relação à intensidade da corrente, segundo o
fabricante a operacionalização do STI tipo Current Buster 6, ou similar, é possível com velocidade de
arrasto de até 5,0 (cinco) nós.
Convém ressaltar, entretanto, que as condições ambientais estão associadas não somente às
limitações dos equipamentos necessários à operacionalização da estratégia de contenção e
recolhimento, mas também aos riscos à segurança dos operadores. Esses valores de limitações
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representam um indicativo, porém a avaliação e consequente decisão pela realização/manutenção da
operação é responsabilidade do capitão da embarcação, com apoio do Coordenador de Resposta a
bordo, e deverá ser comunicada ao O/SC e/ou IC em consonância com o protocolo de comunicação
interno.
A estratégia primária de contenção e recuperação da ExxonMobil considerará o Sistema de Tecnologia
Inovadora, mas, além disso, se necessário, formações convencionais também podem ser consideradas.
As formações convencionais para contenção e recolhimento de óleo consistem em embarcações de
resposta equipados com barreiras de contenção e recolhedores de óleo (skimmers) para executar os
procedimentos de recolhimento de óleo derramado.
A formação convencional assume o uso de 02 (dois) barcos - um responsável pelo recolhimento e
armazenamento de água oleosa; e uma embarcação auxiliar, que atuará como rebocador, ajudando a
manter a formação com a barreira.
Uma vez concluída a barreira, as embarcações devem realizar a formação de "U" como uma estratégia
de contenção e concentração do óleo. Essa formação deve ser mantida até que o filme de óleo contido
seja suficientemente espesso para recuperar quando os barcos estiverem em uma formação de "J". O
barco de recolhimento - que deve estar mais próximo do vértice da formação "J" - mobilizará o
skimmer e começará a recolher o óleo (Figura 15).
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Figura 15:Ilustração de formações para contenção (formação "U") e recolhimento (formação "J").

A tripulação a bordo da embarcação de recolhimento deve estar ciente da espessura do óleo contido
no ápice da formação. A operação do skimmer deve ser interrompida quando se observar que a
proporção óleo / água da mistura oleosa a ser recuperada é muito baixa. O uso do skimmer deve ser
interrompido e os barcos retornarão à formação de contenção e transporte para concentração do óleo
("U") até que sejam obtidas espessuras apropriadas para reiniciar o ciclo.
A fim de garantir a capacitação tática da tripulação das embarcações de resposta à emergência,
membros do ERT, a ExxonMobil manterá um programa de exercícios operacionais periódicos em
consonância com o cronograma das atividades de perfuração marítima na bacia de Sergipe-Alagoas
com as diretrizes e procedimentos internos à empresa. Outras informações relacionadas aos
treinamentos previstos para os integrantes da EOR da ExxonMobil podem ser consultadas no
APÊNDICE F.
Os navios que atuarão na contenção e recolhimento de óleo no mar operam essencialmente entre os
blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573 e a base de
apoio em terra do Porto de Maceió – Maceió/AL. Em certas situações, exigindo manutenção ou
atividades específicas, essas embarcações podem se deslocar para outros portos ou bases alternativas.
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Os recursos necessários para a composição das configurações de contenção e recolhimento descritas
neste PEI (de acordo com os requerimentos da Resolução CONAMA nº398/08) são apresentados no
APÊNDICE C.

8.4.1. Descarte de decantação
Embora não seja regulamentada pela legislação brasileira sobre seu uso em procedimentos para
responder a derramamentos de óleo, o descarte de água de decantação será considerado no conjunto
de possíveis técnicas de combate em um possível incidente nas operações da ExxonMobil na bacia de
Sergipe-Alagoas.
Este procedimento pode contribuir significativamente para a manutenção da resposta devido à
otimização do uso dos tanques de armazenamento de óleo das embarcações atuantes na resposta,
alterando uma quantidade de água com baixo teor de óleo (segregada pelo processo de separação
gravitacional nos tanques ) por água oleosa nova, que pode ser mais concentrada. Vale ressaltar que,
para isso, a capacidade dos tanques deve estar próxima do seu limite e devem estar presentes
condições favoráveis de contenção e recolhimento, garantindo uma melhoria na concentração do
efluente recuperado.
O processo de descarte da água de decantação também considera que existem equipamentos a bordo
adequados para retirar a água do fundo dos tanques (mangueiras de pequeno diâmetro e bombas de
sucção com baixo fluxo). Em cada operação de descarte, sempre que possível, o volume descartado
deve ser registrado e coletadas duas amostras (no início e no final da operação) para análise posterior
da concentração de óleo residual.
Ao considerar esta técnica pelos especialistas envolvidos na resposta, devido à falta de
regulamentação, o Líder da Unidade de Meio Ambiente, com o apoio do Assessor de Articulação, deve
comunicar a intenção de adotar a técnica ao órgão ambiental e buscar acordo. para o seu uso. As
operações serão realizadas sob a orientação dos Coordenadores de Resposta embarcados de acordo
com as táticas de resposta desenvolvidas pela Seção de Operações do IMT, sempre levando em
consideração que o descarte de água separada deve ser feita dentro da barreira de contenção.

8.5. Procedimentos para Dispersão Mecânica
A dispersão mecânica poderá ser utilizada de forma complementar ou em substituição à estratégia de
contenção e recolhimento, quando houver restrições para a implementação desta, em função das
características do óleo e/ou de situação específica do cenário acidental.
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Esta técnica tem como objetivo acelerar o processo natural de degradação do óleo, a partir da ruptura
física do filme formado na superfície da água. Tal ruptura pode ser provocada pela navegação repetidas
vezes sobre a mancha, e/ou pelo direcionamento de jatos d’agua de alta pressão, a partir de canhões
do sistema de combate a incêndio instalado nas embarcações que atuarão na resposta (sistema firefighting, Fi-Fi).
A dispersão mecânica apresenta maior eficiência quando aplicada sobre óleos mais leves, cuja baixa
viscosidade aumenta a taxa de formação de gotículas. Por esta razão, para um eventual derramamento
de óleo cru a dispersão mecânica deverá ser realizada preferencialmente nas áreas periféricas da
mancha, onde houver maior predominância de óleo com aparência “brilhosa”, “arco-íris” ou
“metálica” (Figura 16), indicativas de menor viscosidade e espessura da camada de óleo, conforme
descrito no item 8.3.
Cod.4
Descontínua
(discontinous
true color)

Cod. 2
Arco-íris
(rainbow)

Cod. 1
Brilhosa
(sheen)

Cod. 3
Metálica
(metallic)

Figura 16: Regiões da mancha onde a dispersão mecânica pode apresentar maior eficiência – áreas com
aparência rainbow (arco-íris) e sheen (brilhosa) (Fonte: Adaptado de BAOAC PHOTO ATLAS, 2011).

Adicionalmente, a dispersão mecânica deve ser evitada em manchas em avançado estado de
emulsificação, uma vez que as emulsões óleo-água (aparência de mousse de chocolate) tendem a
resistir à dispersão.

8.6. Procedimentos para Dispersão Química
A dispersão química também tem como objetivo acelerar o processo de biodegradação do óleo,
contudo, neste caso, a dispersão é promovida pela aplicação de produtos químicos.
A utilização de dispersantes químicos no Brasil está condicionada ao atendimento das diretrizes
estabelecidas pela Resolução CONAMA n° 472 de 2015. Segundo essa normativa, critérios e restrições
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para o uso de dispersantes deverão ser considerados a fim de assegurar a eficiência e segurança das
operações, além de evitar danos ambientais adicionais.
O planejamento da implementação dessa técnica de resposta no caso de um incidente com poluição
do óleo no mar durante as atividades da ExxonMobil deve considerar uma interação constante entre
as equipes de gerenciamento e de resposta a emergências. A Tabela 11 resume os critérios para uso
de dispersantes químicos no Brasil.
Tabela 11: Critérios para o uso dos dispersantes químicos (Fonte: Adaptado de Resolução CONAMA n° 472
de 2015).
Critério

Comentários Adicionais

Somente poderão ser utilizados dispersantes químicos
homologados pelo Órgão Ambiental Federal competente.
Os dispersantes químicos poderão ser utilizados:
• Como medida emergencial, quando houver risco iminente
de incêndio com perigo para a vida humana no mar,
envolvendo instalações marítimas ou navios;
• Em situações nas quais a mancha de óleo estiver se
deslocando ou puder se deslocar para áreas designadas
como ambientalmente sensíveis;
• Em incidentes com vazamento contínuo ou volume
relevantes, quando as demais técnicas de resposta se
mostrarem não efetivas ou insuficientes;
• Aplicação subaquática – quando utilizado para possibilitar
os procedimentos necessários para interrupção de um
vazamento de poço de petróleo em descontrole;
• Em óleo emulsionado (“mousse de chocolate”) ou
intemperizado, quando se mostrar efetivo, com base em
testes de campo;
Uso excepcional – em situações que sua aplicação implicará
em menor impacto nos ecossistemas passíveis de serem
atingidos pelo óleo em comparação com o seu não uso
(desde que tecnicamente justificado e demonstrado).

-

Boas práticas internacionais restringem a
aplicação de dispersantes em águas rasas
(em profundidades menores que 10 m),
independentemente da distância da
costa, a fim de evitar impacto nos
organismos bentônicos (European
Maritme Safety Agency, 2006; CEDRE,
2005).
A aparência de formação da emulsão
água-óleo está descrita no item 8.3.

A árvore de tomada de decisão apresentada na Figura 17 resume as diretrizes a serem seguidas pela
EOR.
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Figura 17: Árvore de decisão para aplicação de dispersante químico
(Fonte: Resolução CONAMA n° 472/2015).

Rev.00

Março/2020

51

Plano de Emergência Individual
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M503 e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas

Uma vez determinado o uso de dispersantes químicos, a aplicação deverá respeitar as proibições e
restrições indicadas na Tabela 12. Adicionalmente, o uso de dispersante tanto em superfície quanto
subaquática deverá ser acompanhado de atividades de monitoramento, devendo ser seguidas
diretrizes fornecidas na Resolução em questão.
Tabela 12: Áreas e situações de uso proibido de dispersantes químicos (Fonte: Adaptado da
Resolução CONAMA n° 472/2015).
Áreas e Situações de Uso Proibido
Na área do Complexo Recifal dos Abrolhos, entre os paralelos 15°45' S e 19°28' S, limitado à linha
isobatimétrica dos 500 m a leste e à linha de costa a oeste.
Na área do Parque Estadual Marinho do Parcel Manuel Luís, incluindo os Baixios do Mestre Álvaro e do
Tarol, delimitado pelos polígonos definidos pelas seguintes coordenadas geográficas:
a) Banco do Manuel Luís:
ponto 1 - Lat.00º46’S e Long. 44º15’W
ponto 2 - Lat.00º46’S e Long. 44º21’W
ponto 3 - Lat.00º58’S e Long. 44º21’W
ponto 4 - Lat.00º58’S e Long. 44º09’W
ponto 5 - Lat.00º50’S e Long. 44º09’W
b) Banco do Álvaro:
ponto 1 - Lat.00º16’S e Long. 44º49’W
ponto 2 - Lat.00º16’S e Long. 44º50’W
ponto 3 - Lat.00º19’S e Long. 44º50’W
ponto 4 - Lat.00º19’S e Long. 44º49’W
c) Banco do Tarol:
ponto 1 - Lat.00º57’S e Long. 44º45’W
ponto 2 - Lat.00º57’S e Long. 44º46’W
ponto 3 - Lat.00º58’S e Long. 44º45’W
ponto 4 - Lat.00º58’S e Long. 44º46’W
Nas áreas de Montes Submarinos em profundidades inferiores a 500 m.
Nos incidentes de poluição por óleo com a única finalidade de se manter a estética do corpo hídrico na área
afetada.
Na limpeza de qualquer tipo de embarcação, bem como em equipamentos utilizados na operação de
resposta à descarga de óleo.

A Figura 18 ilustra as áreas de restrição nas águas jurisdicionais brasileiras para a aplicação de
dispersantes químicos
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Figura 18: Áreas com potencial restrição ao uso de dispersantes químicos baseado nos critérios da
Resolução CONAMA n° 472/2015 para a operação da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas
(Fonte: Witt O’Brien’s Brasil).

Segundo a Resolução CONAMA n° 472/2015, o uso excepcional de dispersantes químicos, em situações
não previstas no art. 6º, ou nas áreas de restrição especificadas no art. 8º, dependerá de prévia

Rev.00

Março/2020

53

Plano de Emergência Individual
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M503 e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas

autorização do IBAMA, desde que tecnicamente justificado e demonstrado que implicará menor
impacto aos ecossistemas passíveis de serem atingidos pelo óleo em comparação com o seu não uso.
A solicitação de autorização de uso excepcional deverá ser feita pelo respondedor por meio de
formulário específico, apresentado neste documento no APÊNDICE G.
Para a aplicação de dispersantes na superfície a ExxonMobil poderá utilizar um sistema composto por
“braços” equipados com um conjunto de bicos aspersores, que lançarão o dispersante sobre a mancha
de óleo, em áreas previamente indicadas, selecionadas através das operações de monitoramento e
informações de campo.
No caso de aplicação de dispersantes por via aérea, a ExxonMobil poderá utilizar um sistema de
pulverização adaptado à fuselagem da aeronave (asa fixa ou rotativa). Essa operação poderá ser
apoiada por uma equipe de monitoramento aéreo. Para essa estratégia, a ExxonMobil deverá
mobilizar os recursos humanos e materiais da OSRL, conforme convênio firmado com a empresa.
Detalhes sobre os procedimentos para deslocamento dos recursos de resposta da OSRL estão descritos
no item 7.2.1.
A Figura 19 ilustra os métodos de aplicação de dispersante e monitoramento das operações.
Importante ressaltar que a eficácia da dispersão química deverá ser continuamente monitorada a fim
de que as táticas sejam revistas e, se necessário, interrompidas, quando ineficazes.

Monitoramento aéreo
Aplicação via aérea – asa fixa
Aplicação via aérea – asa rotativa

Aplicação via marítima

Monitoramento marítimo

Figura 19: Alternativas para aplicação de dispersantes e monitoramento das operações (Fonte: Adaptado de
Spill Tactics for Alaska Responders, 2014).
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A direção e a intensidade do vento deverão ser continuamente monitoradas durante a aplicação de
dispersantes via aérea ou marítima, a fim de propiciar condições adequadas de pulverização e uma
melhor relação de contato óleo/dispersante.
Para operar a estratégia de dispersão química na superfície do mar, serão utilizadas embarcações
adaptadas com sistemas para lançar dispersantes ou aeronaves com braços de pulverização adaptados
podem ser implantadas como um recurso adicional do OSRL.
Os recursos disponíveis para operacionalização da estratégia de dispersão química estão resumidos na
Tabela 13.
Tabela 13: Recursos disponíveis para operacionalização da estratégia de dispersão química.
Tempo para
Tipo/Nome
Recursos para Dispersão Química
disponibilidade
- Sistema de Aplicação de Dispersantes Químicos
OSRV
2h
02 tóneis de 330 galões de dispersante homologado
pelo IBAMA
- Sistema de Aplicação de Dispersantes Químicos
PSV #1
02 tóneis de 330 galões de dispersante homologado
pelo IBAMA
- Sistema de Aplicação de Dispersantes Químicos
PSV #2
02 tóneis de 330 galões de dispersante homologado
pelo IBAMA
36h a 60h
- Sistema de Aplicação de Dispersantes Químicos
PSV #3
02 tóneis de 330 galões de dispersante homologado
pelo IBAMA
- Sistema de Aplicação de Dispersantes Químicos
PSV #4
02 tóneis de 330 galões de dispersante homologado
pelo IBAMA
- Sistema de Aplicação de Dispersantes Químicos
Recursos
da
OSRL
- 500 m³ COREXIT 9500 (no Global Dispersant
Sob demanda
(humanos e materiais)
Stockpile, GDS, Brasil)
- Especialista técnico

Toda vez que ocorrer um derrame de óleo, em que seja definida a necessidade da aplicação de um
dispersante químico homologado como medida de controle, a ExxonMobil deverá providenciar a
comunicação inicial de intenção e o posterior envio de relatórios sobre a aplicação de dispersantes,
conforme estabelecido na Resolução CONAMA n° 472/2015.
A Tabela 14 apresenta apresenta os requerimentos legais para comunicação e envio de relatório sobre
a aplicação de dispersantes ao Órgão Estadual de Meio Ambiente (OEMA) e à representação local do
IBAMA. Os formulários específicos para estas comunicações estão dispostos no APÊNDICE G.
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Tabela 14: Requerimentos legais para comunicação e relatórios sobre a aplicação de dispersantes.
Responsabilidade
Propósito/
Requerimento
Prazo
Destinatário
Elaboração
Revisão
Comunicação formal
prévia sobre a
Antes do início da
Representação
Aplicação de
aplicação de
local do IBAMA1
PSC
LOF/IC
Dispersantes
dispersantes
OEMA2
Químicos
Relatório sobre a
15 dias após
Representação
Aplicação de
encerramento das
local do IBAMA
PSC
LOF/IC
Dispersantes
operações de aplicação
OEMA
Químicos
de dispersantes
Relatório Final da
90 dias após
Representação
Aplicação de
encerramento das
local do IBAMA
PSC
LOF/IC
Dispersantes
operações de aplicação
OEMA
Químicos
de dispersantes
Formulário para Uso
Antes do início da
Representação
Excepcional de
aplicação de
local do IBAMA
PSC
LOF/IC
Dispersantes
dispersantes
OEMA
Químicos
Quando a decisão de
PMAD-O
usar dispersantes
CGEMA
PSC/OSC
LOF/IC
químicos é tomada
1
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis;
2
OEMA – Órgão Estadual de Meio Ambiente

Envio

LIO

LIO

LIO

LIO

LIO

Considerando a possibilidade de usar essa estratégia, a ExxonMobil informa que, em cumprimento à
Instrução Normativa nº 26/2018 do IBAMA, será mantido o Plano Conceitual de Monitoramento
Ambiental do Uso de Dispersante Químico (PMAD-C), apresentado no APÊNDICE H. Se for decidida a
aplicação de dispersantes químicos em um evento de poluição por óleo no mar, a ExxonMobil
apresentará o Plano Operacional de Monitoramento Ambiental do Uso de Dispersante Químico
(PMAD-O) ao respectivo órgão ambiental e implementará o plano de acordo com os cronogramas
definidos na referida Instrução.

8.7. Procedimentos para Queima Controlada (In Situ)
A queima in situ consiste no uso de fogo de uma fonte de ignição na mancha de óleo como uma técnica
para responder a incidentes de poluição de óleo no mar. Para esta operação barreiras resistentes ao
fogo são necessárias, e serão disponibilizadas, se necessário. Se a viabilidade do uso dessa estratégia
de resposta for avaliada durante uma resposta ao derramamento de óleo no mar, a ExxonMobil seguirá
os critérios definidos na Resolução CONAMA nº 482, de 3 de outubro de 2017.

8.8. Procedimentos para Proteção das Populações
Nos casos em que a análise da situação do incidente identificar potencial impacto sobre populações
humanas, a ExxonMobil deverá adotar ações para a proteção da sua saúde e segurança. Essas ações
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deverão ser planejadas considerando não só as populações localizadas ao longo da costa da área de
influência do projeto, mas também as atividades socioeconômicas existentes na região, como por
exemplo, a pesca e o turismo.
Sendo assim, as embarcações não envolvidas nas ações de resposta que porventura estiverem atuando
próximo ao local do incidente deverão ser notificadas via rádio e orientadas a se afastar e a evitar
atividades nos locais impactados, ou com potencial de serem impactados (conforme análise da deriva
da mancha). Essas orientações deverão ainda ser transmitidas através do sistema de Aviso aos
Navegantes, principalmente nos casos em que forem determinadas áreas de restrição de navegação.
A ExxonMobil também poderá utilizar a mídia (jornal, rádio e/ou TV), quando pertinente, para manter
a população informada sobre as áreas de risco, protocolos de prevenção e alerta, bem como sobre as
ações emergenciais durante o incidente.
É importante ressaltar que os procedimentos para proteção da população deverão ser estabelecidos
em consonância com as diretrizes definidas pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil
(SINPDEC). Este sistema deverá contribuir com o processo de planejamento, articulação, coordenação
e execução de ações de proteção e defesa civil (ações de socorro, assistência humanitária e/ou
restabelecimento), conforme previsto pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela
Lei n° 12.608 de 2012.
Para tanto, a ExxonMobil deverá notificar os órgãos regionais municipais e/ou estaduais de proteção
e defesa civil, constituintes da gestão do SINPDEC, nas diferentes jurisdições, de acordo com a
abrangência do incidente de derramamento de óleo no mar. Uma vez notificado, o poder executivo
do município e/ou estado irá classificar a ocorrência e, se necessário, poderá requerer auxílio das
demais esferas de atuação do SINPDEC, de acordo com o disposto na Instrução Normativa n° 01 de
2012. Independentemente da abrangência do incidente, a ExxonMobil não deverá acionar a Defesa
Civil Federal.
A fim de facilitar a avaliação e classificação do incidente por estes órgãos, as seguintes informações
poderão ser compartilhadas pela ExxonMobil:
•

Data, hora e local do incidente;

•

Descrição da(s) área(s) afetada(s) e em risco de ser(em) atingida(s), acompanhada de mapa ou
croqui ilustrativo, quando possível;

•

Carta de Sensibilidade ao Óleo (Carta SAO) do projeto;

•

Descrição das possíveis causas e efeitos do incidente;
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•

Outras informações consideradas relevantes (ex.: período e locais com restrição de acesso
devido a atividades de limpeza).

Adicionalmente, de acordo com o Decreto nº 8.127 de 2013, que institui o Plano Nacional de
Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional (PNC), em
incidentes de significância nacional, caberá ao Coordenador Operacional do PNC, em conjunto com os
demais integrantes do GAA, acionar a Defesa Civil, quando necessário, para a retirada de populações
atingidas ou em risco iminente de serem atingidas.

8.9. Procedimentos para a Proteção de Áreas Vulneráveis e Limpeza de
Áreas Atingidas
Conforme estabelecido na Nota Técnica n° 03 de 2013 CGPEG/DILIC/IBAMA, a ExxonMobil
desenvolveu um Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa (PEPLC) (APÊNDICE J) indicando as
estratégias para proteção do litoral e das áreas sensíveis, incluindo descrição dos equipamentos
necessários e análise dos tempos efetivos de resposta, é requerido para áreas que apresentem
probabilidade de toque de óleo acima de 30%.
O Relatório Técnico de Modelagem Hidrodinâmica e Dispersão de Óleo para os Blocos da SEAL
(ExxonMobil; PROOCEANO, 2019) indicou que não há probabilidade de toque na costa Brasileira para
os derramamento de pequeno porte. Para descarga média (200 m³) há probabilidade de 0,4%.
Para derramamento de pior caso (238.481 m3) foi identificado probabilidade de toque de 100% em
ambos os períodos avaliados. Para o Período 1, a probabilidade mais alta foi identificada na costa do
estado da Bahia, já para o Período 2, na costa do estado de Alagoas . O tempo mínimo de toque na
costa é de 2,4 dias no município de Piaçabuçu/AL no Período 2.
Dentre as informações que poderão subsidiar o planejamento das ações de proteção de áreas
vulneráveis e limpeza de locais atingidos, foi desenvolvido o Mapeamento Ambiental para Resposta à
Emergência no Mar (MAREM 25 )., no âmbito de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto
Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP).
Tal projeto culminou no desenvolvimento de Fichas Estratégicas de Resposta (FERs) nas quais são
apresentados detalhes sobre o litoral e ilhas costeiras brasileiras, contendo informações de:
localização, acesso, aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, ISL e estratégias de proteção e

25

Disponível em: www.marem-br.com.br.
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limpeza da costa básicas, baseadas nas recomendações contidas em IPIECA (1998-2008), Fingas (2000),
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) (2010), POLARIS (2011) e CETESB (2012).
Ressalta-se que a ExxonMobil utilizou o banco de dados georreferenciados do MAREM como base para
o desenvolvimento do Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa – PEPLC (APÊNDICE J).
A definição das estratégias para proteção de áreas vulneráveis deverá ser feita com base nas
informações provenientes de monitoramento e avaliação do óleo no mar e obtenção e atualização de
informações relevantes. Tais estratégias deverão considerar o deslocamento previsto da mancha,
identificação de áreas vulneráveis, acionamento dos recursos de resposta necessários e o devido
suporte logístico.

8.10.

Procedimentos para a Proteção, Atendimento e Manejo da Fauna

Para desenvolvimento de um Plano de Proteção à Fauna operacional, com informações relevantes para
tomadas de decisão durante um eventual derramamento de óleo no mar, é de suma importância
ampliar o conhecimento das espécies vulneráveis e das áreas prioritárias para proteção presentes na
região do óleo derramado. Com essas informações é possível realizar um planejamento eficaz no que
se refere à organização geográfica das instalações de atendimento à fauna e à seleção das estratégias
de proteção a serem consideradas.
Dentre as informações que poderão subsidiar o planejamento das ações de proteção de espécies
vulneráveis, destacam-se, também, os dados disponíveis no website do MAREM.
O MAREM realizou um amplo trabalho de pesquisa bibliográfica a respeito das espécies e áreas de
ocorrência de avifauna, mastofauna e herpetofauna no âmbito nacional, de forma a consolidar e
padronizar o conhecimento científico existente em um único banco de dados. Vale ressaltar que o
MAREM se orientou pelas diretrizes da CGPEG/DILIC/IBAMA, dispostas no documento intitulado
“Orientações para Plano de Proteção à Fauna” (IBAMA, 2015), adaptando a nomenclatura e o formato
de apresentação dos dados, de forma a tornar o produto mais operacional para equipes de resposta à
fauna e condizente com o nível de detalhamento disponível no Brasil.
Em caso de derramamento de óleo no mar proveniente da atividade de perfuração marítima da
ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas, os procedimentos para proteção, atendimento e manejo de
fauna a serem adotados estão descritos no Plano de Proteção à Fauna (PPAF), disposto no APÊNDICE K.
A ExxonMobil utilizou a metodologia do MAREM como base para o desenvolvimento do PPAF para as
suas atividades nos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e
SEAL-M-573.
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8.11.

Procedimento para Coleta e Destinação Final dos Resíduos

Gerados
Conforme definido pela Resolução CONAMA n° 398 de 2008, a gestão dos resíduos gerados durante
as ações de resposta a incidentes envolvendo o derramamento de óleo no mar deverá considerar todas
as etapas compreendidas entre a sua geração e a destinação final ambientalmente adequada.
Esta gestão é responsabilidade dos membros da Equipe de Gerenciamento de Incidentes, contudo
todos os envolvidos nas ações de resposta deverão estar comprometidos com o uso consciente dos
recursos disponíveis, visando à máxima redução na geração de resíduos; com a correta segregação dos
resíduos que gerarem; e com o reporte de qualquer não conformidade relativa à gestão de resíduos
que por ventura observarem.
Neste contexto, são apresentadas a seguir as diretrizes previstas para a implementação da gestão de
resíduos, na ocorrência de um incidente durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de SergipeAlagoas. Tais diretrizes foram definidas em conformidade com os requisitos legais vigentes e com base
nas melhores práticas da indústria
•

Segregação e Acondicionamento

A segregação e o acondicionamento dos resíduos devem ser conduzidos de modo a permitir o controle
dos riscos ao meio ambiente e à saúde e segurança do trabalhador, bem como evitar a contaminação
cruzada entre as diferentes classes e/ou tipos de resíduos. A contaminação cruzada pode inviabilizar
destinações finais prioritárias, aumentando a quantidade de resíduos encaminhados para destinações
com maior impacto ambiental.
Todos os resíduos gerados offshore, a bordo das embarcações envolvidas nas ações de resposta, assim
como aqueles gerados em terra, na base de apoio às operações e/ou na(s) Staging Area(s) a serem
utilizadas, deverão ser segregados e acondicionados de acordo com a sua classificação, conforme
Norma

ABNT

NBR

10004:2004,

e

segundo

as

orientações

previstas

pela

Resolução

CONAMA n° 275/2001 e pela Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01 de 2011 (NT 01/2011).
Resíduos a granel (como sucatas metálicas contaminadas por óleo ou com a mistura oleosa resultante
das ações de contenção e recolhimento) poderão ser acondicionados diretamente em equipamentos
de transporte (como caçambas, tanques ou contêineres), que deverão ser de material impermeável,
resistente à ruptura e impacto, e adequado às características físico-químicas dos resíduos que contêm,
garantindo a contenção. Os demais tipos de resíduos deverão ser acondicionados em coletores
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secundários impermeáveis, como big bags, bombonas, tambores etc., onde deverão permanecer até
a sua destinação final.
Os envolvidos nas ações de acondicionamento deverão utilizar os EPIs adequados, além daqueles
exigidos nas ações de resposta. Além disso, a manipulação, acondicionamento e armazenamento de
produtos químicos (ou resíduos contaminados por eles) devem ser feitos de acordo com a Ficha com
Dados de Segurança de Resíduos Químicos (FDSR) ou, na ausência desta, com a Ficha de Informação
de Segurança para Produtos Químicos (FISPQ) do produto químico que originou o resíduo.
•

Armazenamento Temporário

Os resíduos gerados offshore deverão ser temporariamente armazenados a bordo da Unidade e/ou
das embarcações, sempre que possível, em área devidamente sinalizada, protegida contra intempéries
e contida, designada especificamente para esta função; e separados em resíduos recicláveis, não
recicláveis e perigosos, de modo a permitir o controle dos riscos ao meio ambiente e ao trabalhador,
bem como evitar a contaminação cruzada entre as diferentes classes e/ou tipos de resíduos.
A água oleosa recolhida pelas embarcações durante as ações de resposta ficará armazenada em seus
tanques ou, quando necessário, no navio tanker que dará apoio à emergência.
Uma vez desembarcados, os resíduos sólidos gerados durante ações de resposta à emergência serão
prioritariamente armazenados na Base de Apoio às operações da ExxonMobil. Instalações provisórias
poderão ser estabelecidas, no entanto, a fim de complementar a capacidade de recebimento da Base
de Apoio. Neste caso, o IMT deverá definir áreas para o armazenamento temporário de resíduos
dentro dessas instalações, considerando limitações e/ou restrições ambientais, socioeconômicas,
legais e de segurança e saúde, além da necessidade de verificação das devidas autorizações legais.
Ressalta-se que a água oleosa poderá ser recebida diretamente pelo Receptor Final, caso esse
disponha de infraestrutura apropriada (como barcaças de recebimento nearshore); ou imediatamente
encaminhada para o Receptor Final, desde que seu transporte terrestre tenha sido previamente
agendado, prescindindo, assim, da etapa de armazenamento temporário.
A(s) área(s) designada(s) para o armazenamento temporário de resíduos deve(m) ser utilizada(s)
exclusivamente para tal finalidade. Deve(m) estar externamente identificada(s) como área de
armazenamento de resíduos; ser protegida(s) contra intempéries; ser de fácil acesso, contudo
restrita(s) às pessoas autorizadas e capacitadas para o serviço; além de outros requisitos exigidos pelas
normas ABNT NBR 12235:1992 e ABNT NBR-11174:1990.
As áreas destinadas ao armazenamento temporário de resíduos perigosos devem apresentar bacia de
contenção guarnecida por um sistema de drenagem de líquidos, de acordo com as condições
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estabelecidas pela norma ABNT NBR 12235:1992. Áreas destinadas à descontaminação de
equipamentos e pessoas devem ser atendidas por sistemas semelhantes. Os efluentes gerados nessas
áreas não podem ser descartados na rede de esgoto, devendo ser gerenciados de acordo com as
determinações previstas pela Resolução CONAMA n° 430 de 2011.
A disposição dos resíduos na área de armazenamento deve considerar a necessidade de separação
física para as diferentes classes, a fim de evitar a contaminação cruzada e/ou a interação entre resíduos
incompatíveis. A identificação da classe a que pertencem os resíduos armazenados em uma
determinada área deve estar em local de fácil visualização.
Resíduos de produtos químicos devem ser armazenados e rotulados de acordo com sua FDSR ou, na
ausência desta, com a FISPQ do produto químico que originou o resíduo. Resíduos inflamáveis devem
atender também às diretrizes estabelecidas pela série de normas ABNT NBR 17505:2013. Recomendase que a área de armazenamento de resíduos infectocontagiosos tenha acesso restrito a pessoas
capacitadas para o seu gerenciamento.
•

Transporte Marítimo (dos resíduos e efluentes gerados pelas atividades de resposta no mar)
e Terrestre (dos resíduos e efluentes desembarcados ou gerados por eventuais atividades de
resposta em terra)

Os resíduos devem ser transferidos dentro de equipamentos de transporte que possibilitem que a
transferência se dê de maneira segura, sem riscos ao meio ambiente, à saúde dos trabalhadores e à
segurança das operações. Para serem transportados, os recipientes de acondicionamento devem estar
identificados, de forma indelével, quanto ao tipo de resíduo que contém e sua origem. O mesmo se
aplica aos equipamentos de transporte de resíduos a granel, como caçambas, contêineres e tanques.
Os resíduos perigosos devem ser identificados como tal.
Adicionalmente, ressalta-se que o transportador terrestre deverá atender aos requisitos legais
minimamente exigidos para o transporte de resíduos, que incluem a necessidade de identificação e
sinalização específica dos veículos a serem utilizados, que deverão apresentar características
compatíveis com o tipo/classe dos resíduos que serão transportados. Para o transporte de resíduos
perigosos são exigidos, ainda, o certificado de capacitação do condutor do veículo e a Ficha de
emergência e envelope referente ao resíduo transportado.
•

Destinação Final

Tanto a Lei Federal N° 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), quanto a
NT 01/2011, que dispõe sobre as diretrizes para a implementação dos Projetos de Controle da Poluição
para atividades offshore de exploração e produção, estebelecem uma escala de prioridades para a
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destinação de resíduos. Segundo essa escala, as medidas de prevenção e redução da geração de
resíduos, bem como sua reutilização e reciclagem sempre deverão ter prioridade sobre as demais
alternativas. Esgotadas essas possibilidades, deve-se pensar no tratamento ambientalmente adequado
dos resíduos. A sua disposição em aterros sanitários deve ser apenas a última opção, depois de
esgotadas todas as outras possibilidades.
Observadas tais orientações, a escolha por um tipo de destinação final em detrimento de outro deverá
considerar as peculiaridades de cada método (reciclagem, rerrefino, coprocessamento etc.), tendo em
vista as características dos resíduos que se deseja destinar. Além disso, os aspectos ambientais, sociais
e econômicos envolvidos em cada uma das opções viáveis deverão ser avaliados.
Definida a forma de destinação final mais adequada para cada tipo de resíduo que se deseja destinar,
o processo de tomada de decisão deverá identificar receptores finais licenciados pelos órgãos
ambientais estaduais ou municipais, para os respectivos serviços oferecidos; e, preferencialmente,
estabelecidos na mesma localidade/região do ponto de desembarque em terra/da área de
armazenamento temporário, ou o mais próximo possível, conforme preconizado pela NT 01/2011.
Sendo assim, para a destinação final dos resíduos passíveis de serem gerados durante ações de
resposta à emergência, deverão ser priorizadas as alternativas de empresas previstas pela Matriz de
Resíduos a ser adotada no Projeto de Controle da Poluição (PCP) das atividades da ExxonMobil na Bacia
de Sergipe-Alagoas. Isto porque a elaboração desta Matriz já pressupõe a análise de todas essas
variáveis.
Ressalta-se, contudo, que empresas não previstas pela Matriz de Resíduos, mas previamente avaliadas
e aprovadas pela ExxonMobil, poderão ser utilizadas, caso sejam identificadas necessidades
complementares àquelas avaliadas na definição da Matriz.
•

Controle de Registros

O controle dos registros gerados ao longo da cadeia é fundamental para garantir a rastreabilidade dos
resíduos e manter evidências que comprovem a adequada condução das etapas do processo.
Neste contexto, destacam-se como fundamentais os seguintes registros:
•

Manifesto Marítimo de Resíduos (MMR): registra as informações sobre os tipos/classes dos
resíduos gerados offshore, das suas respectivas formas de acondicionamento, e sobre o
transporte marítimo, de forma geral.

•

Manifesto Terrestre de Resíduos (MTR): registra as informações sobre o transporte terrestre
de resíduos (tipos e quantidade do(s) resíduo(s) transportado(s), dados do gerador,
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transportadora e receptor). Ressalta-se que para alguns estados no território brasileiro este
documento é requerido por normativa legal.
•

Certificado de Destinação Final (CDF): documento emitido pelo receptor final, que evidencia a
destinação final dos resíduos gerados. É o documento que fecha a rastreabilidade do resíduo.

Maiores detalhes a respeito da gestão dos resíduos gerados deverão ser consultados no Plano de
Gestão de Resíduos, a ser elaborado no âmbito do Projeto de Controle da Poluição (PCP) das atividades
da

ExxonMobil

nos

Blocos

SEAL-M-351,

SEAL-M-428,

SEAL-M-430,

SEAL-M-501,

SEAL-M-503 e SEAL-M-573.

9. MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA POR 30 DIAS
A duração da resposta a um eventual incidente é influenciada por diferentes fatores, devendo ser
avaliada continuamente pelos membros da Estrutura Organizacional de Resposta (EOR), a fim de
garantir o devido dimensionamento de recursos, e manutenção das ações de resposta.
Tendo em vista que a resposta a um incidente de derramamento de óleo poderá se fazer necessária
por longos períodos de tempo, é de suma importância que se identifiquem mecanismos de
manutenção da capacidade de resposta no tangente aos recursos humanos e materiais.

9.1. Manutenção da Estrutura Organizacional de Resposta (EOR)
A fim de realizar a devida manutenção da EOR, deverá ser estabelecido um sistema de rotação entre
os membros de cada função especifica, evitando a fadiga e permitindo a manutenção da eficiência e
segurança nas ações de resposta.
Uma vez estabelecido o sistema de rotação, a passagem de serviço entre as funções (handover) deverá
ocorrer, sempre que possível, com antecedência de pelo menos 30 minutos antes da hora real da
passagem para garantir a adequada transferência de comando da função.
A passagem de serviço deverá ser acompanhada de um briefing que poderá ser feito de forma oral
e/ou por escrito, sendo a última a estratégia preferencial.
O briefing da passagem de serviço deve cobrir a situação geral do incidente e das ações resposta, bem
como das ações e equipe especificas da função. Com o intuito de facilitar a passagem de serviço, são
listados a seguir alguns itens passíveis de serem abordados:
•
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o

Tarefas/plano de ação de resposta atual;

o

Estrutura organizacional mobilizada até o momento;

o

Instalações mobilizadas;

o

Procedimentos de resposta (compartilhamento das informações, formulários a serem
utilizados, reuniões, dentre outros).

•

Situação da equipe e ações específicas da função:
o

Principais ações concluídas pela função;

o

Ações abertas/em andamento pela função;

o

Comunicações internas e externas realizadas pela função;

o

Restrições ou limitações relacionadas à área de atuação da função;

o

Potencial do incidente relacionado à área de atuação da função;

o

Recursos solicitados/necessários;

o

Atribuições dos recursos;

o

Delegação de autoridade/limites de competência da função.

9.2. Manutenção dos Recursos Táticos de Resposta e da Capacidade de
Armazenamento Temporário
A fim de garantir a continuidade da capacidade de resposta em um incidente com derramamento de
óleo no mar, além da EOR, também deverão ser considerados aspectos relativos à manutenção dos
recursos táticos de resposta, assim como da capacidade de armazenamento temporário de água
oleosa recolhida.
•

Manutenção dos recursos táticos de resposta

A devida manutenção dos recursos táticos de resposta irá garantir a capacidade permanente da
empresa em desenvolver os diferentes procedimentos operacionais de resposta descritos no presente
documento, conforme a evolução do cenário acidental.
No tocante à manutenção da resposta através de embarcações, cujas atividades poderão necessitar
de interrupção por fatores como esvaziamento dos tanques de água oleosa coletada,
manutenção/reparos, abastecimento com combustível, dentre outros, a ExxonMobil prevê a
possibilidade de contratação de embarcações adicionais provenientes do mercado spot. Tal
capacidade de contratação será garantida através do contato periódico com agentes marítimos
(brokers), responsáveis por emitir relatórios semanais com a disponibilidade de embarcações no
mercado.
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Caso seja necessário equipar as recém-contratadas embarcações de resposta com recursos humanos
e/ou materiais (e.g. operadores de derramamento de óleo, barreiras, recolhedores etc.) e/ou
reparar/repor equipamentos danificados e/ou repor insumos associados (e.g. barreiras absorventes,
tonéis de dispersante químico etc.) das embarcações já sob contrato, os mesmos serão obtidos através
de fornecedores especializados.
•

Manutenção da capacidade de armazenamento temporário

A manutenção da estratégia de contenção e recolhimento por uma embarcação de resposta está
diretamente atrelada à sua capacidade de armazenamento de água oleosa e à eficiência de separação
e recolhimento de óleo por parte do seu sistema de contenção e recolhimento. Uma vez atingida a
capacidade limite de armazenamento, se faz necessário interromper as operações de contenção e
recolhimento de modo a realizar o alívio dos tanques de armazenamento, a fim de permitir o
reingresso desta embarcação na atividade de resposta em questão.
Tendo em vista os processos de intemperização sofridos pelo óleo no mar e as dificuldades que tais
processos impõem aos sistemas de contenção e recolhimento, é de suma importância que as
embarcações de resposta tenham capacidade de permanecer operantes pelo maior tempo possível.
Caso necessário, a ExxonMobil poderá contratar um navio aliviador para aliviar os tanques das
embarcações envolvidas na atividade de recolhimento de óleo e, com isso, garantir que as mesmas
atuem na resposta ao derramamento sem a necessidade da ida para base de apoio em terra para
esvaziar seus tanques. No cenário do navio aliviador, este poderá permanecer na locação durante a
atividade de resposta e, ao final da emergência, transferir a água oleosa recolhida para instalações
licenciadas.
O planejamento e execução das operações de transferência deverão ser feitos por profissionais
capacitados e habilitados, devendo ser seguidos os procedimentos de segurança e de transferência
específicos das instalações a serem utilizadas, bem como as normas e padrões aplicáveis.

10.ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE RESPOSTA
A decisão sobre o encerramento das operações de resposta de emergência deve ser feita pelo IC (após
validação com o O/SC), e também em acordo com os órgãos ambientais competentes, com base na
situação do incidente e das ações de resposta.
Diversos indicadores podem ser utilizados para apoiar esta decisão, tais como:
•

Os resultados das ações de monitoramento indicam que as operações de resposta não são
mais eficientes ou a inexistência de óleo livre visível na água ou costa;
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•

Fauna impactada foi capturada e encaminhada ao processo de reabilitação, conforme indicado
no plano específico;

•

Os critérios de limpeza da costa acordados (endpoints) foram alcançados ou ações/tentativas
de limpeza adicional causariam mais dano ao ambiente impactado.

Após a decisão pelo encerramento, as seções de Planejamento e Logística providenciarão a
desmobilização do pessoal, equipamentos e materiais empregados nas ações de resposta e/ou
inoperantes, seguindo os princípios estabelecidos nos itens 7.1 e 7.2
Uma vez concluídas as ações de desmobilização e descontaminação dos recursos, os membros do ERT
e da Seção de Logística deverão assegurar que as instalações e equipamentos mobilizados sejam
restabelecidos conforme descrito nos planos e procedimentos da empresa, a fim de assegurar sua
prontidão para eventuais novos incidentes.

10.1.

Relatório de Encerramento das Ações de Resposta

Uma vez que a resposta ao incidente seja formalmente encerrada, o Chefe da Seção de Planejamento
ou pessoa designada deverá desenvolver um relatório de análise crítica de desempenho do PEI. Este
relatório deverá ser analisado e aprovado pelo IC (após validação com o O/SC), e encaminhado ao
órgão ambiental competente em até 30 dias após o término das ações de resposta, conforme
estipulado na Resolução CONAMA nº 398/08.
O relatório deverá conter minimamente os seguintes itens:
•

Descrição do evento acidental;

•

Recursos humanos e materiais utilizados na resposta;

•

Descrição das ações de resposta, desde a confirmação do derramamento até a
desmobilização dos recursos, devendo ser apresentada a sua cronologia;

•

Pontos fortes identificados;

•

Oportunidades de melhoria identificadas com o respectivo Plano de Ação para
implementação;

•

Registro fotográfico do evento acidental e sua resposta, quando possível.

Paralelamente, a ExxonMobil poderá fazer uso de comunicados de imprensa ou outros boletins
informativos para informar os interessados sobre o encerramento das ações de resposta.
A Tabela 15 sumariza a comunicação que deverá ser estabelecida após encerramento das ações de
resposta.
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Tabela 15: Relatório de encerramento das ações de respota.
Formulário
Relatório de
desempenho do PEI

11.

Prazo
Até 30 dias após
encerramento das ações
de resposta

Destinatário

Exigência Legal

IBAMA – CGEMA e
CGMAC

Resolução CONAMA
n° 398 de 2008

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO DO PEI

A Tabela 16 apresenta informações sobre os responsáveis técnicos envolvidos na elaboração do
presente documento.
Tabela 16: Informações sobre os responsáveis técnicos pela elaboração do Plano de Emergência Individual
(PEI).
Nome &
Empresa ou
Registro
Função
Assinatura
Formação Profissional
Instituição
MMA/IBAMA
Ana Lyra
Coordenação do
Engenheira Ambiental
Witt O’Brien’s
Plano de
(PUC-RJ)
2513610
Brasil
Emergência
M.Sc. em Engenharia
Individual (PEI)
Oceânica (COPPE-UFRJ)
Marushka Pina
Geógrafa (UFF)
Elaboração do
Pós-graduada em Auditoria
Witt O’Brien’s
Plano de
5592665
e Perícia Ambiental
Brasil
Emergência
(Universidade Gama Filho)
Individual (PEI)
Mestranda em Ecologia
Marinha (UFF)
Luiza Saraiva
Elaboração do
Pós-graduanda em
Witt O’Brien’s
Plano de
Economia e Gestão da
6483311
Brasil
Emergência
Sustentabilidade/UFRJ
Individual (PEI)
Engenheira Ambiental/UFRJ
Elaboração do
Stephanie Caplan
Witt O’Brien’s
Plano de
Engenheira
7533601
Brasil
Emergência
Ambiental(PUC-RJ)
Individual (PEI)
Stella Procopio da Rocha
Witt O’Brien’s
Elaboração de
1741652
Geógrafa/UFRJ
Brasil
mapas
M.Sc. Geografia/UERJ
Alan Silva
Engenheiro Ambiental (UFF)
Controle de
7516298
ExxonMobil
M. Sc. Engenharia
Qualidade
Ambiental (POLI&EQ/UFRJ)
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12.RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DO PEI
Na ocorrência de incidentes que demandem o acionamento da IMT, o Comandante do Incidente passa
a ser o responsável técnico pela execução do Plano de Emergência Individual (PEI) da unidade,
conforme apresentado na Tabela 17.
Tabela 17: Informações sobre o responsável técnico pela execução do Plano de Emergência Individual (PEI).
Empresa ou
Nome & Função
Função
Assinatura
Instituição
Garantir o acionamento e cumprimento do
Robert Edward
Comandante do
ExxonMobil
PEI na ocorrência de derramamento de
Prueser
Incidente (IC)
óleo para o mar.
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1. CONTATOS PARA COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA EOR E
ESPECIALISTAS TÉCNICOS
Todas as etapas da resposta a um eventual incidente envolvendo derramamento de óleo no mar,
pressupõem a implementação dos procedimentos para comunicação e mobilização interna e externa
da Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) da ExxonMobil.
Para facilitar a implementação destes procedimentos, este Apêndice apresenta os meios para contatar
os membros da EOR (internos ou terceirizados) e com potenciais stakeholders.
Tendo em vista que a lista de contatos consiste em um documento dinâmico que precisa ser
constantemente atualizado. Como resultado, a ExxonMobil manterá a lista de contatos da EOR
atualizada em forma digital na intranet da companhia, bem como suas cópias impressas atualizadas
mensalmente no Posto de Comando de Incidentes (em inglês, Incident Command Post – ICP).

Especialistas Técnicos
Uma lista de empresas prestadoras de serviço e consultorias que podem atuar como especialistas
técnicos para dar suporte em ações de resposta a incidentes de derramamento de óleo é apresentada
na Tabela 1.
Tabela 1: Canais de Contato com especialistas técnicos e fornecedores.
Empresa
Serviço
Contato
Consultoria de resposta à
emergência, incluindo
Telefone: +55 (21) 3032-6750
Witt O’Brien’s Brasil
serviço de prontidão
Emergência: 0800-627-43-67
(retainer¹), integração do
IMT e monitoramento aéreo
PABX: (13) 3302 6026 |
Aiuká Consultoria em
Limpeza e reabilitação de
Emergência: (13) 7808 0469 (Nextel ID
Soluções Ambientais
fauna impactada
84*958)
E-mail: contato@aiuka.com.br
IMA - Instituto de
Limpeza e reabilitação de
PABX: (71) 3461 1490
Mamíferos Aquáticos
fauna impactada
Emergência: 0800 025 1000
Assistência técnica,
Telefone: +55 (21) 3032-6700
OceanPact Serviços
profissional especializado,
Emergência: 0800-601-7228
Marítimos Ltda.
aluguel e manutenção de
Fax: +55 (21) 3032-6701
equipamentos.
Assistência técnica,
profissional especializado,
Hidroclean
Telefone: +55 21 2138--2200
aluguel e manutenção de
equipamentos.
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Tabela 1: Canais de Contato com especialistas técnicos e fornecedores.
Empresa
Serviço
Contato
Assistência técnica,
profissional especializado,
Alpina Briggs
Telefone: +55 11 4059-9999
aluguel e manutenção de
equipamentos.
Assistência técnica,
Telefone: +1 (954) 983-9880
OSRL – Oil Spill Response
profissional especializado,
Informações de Ativação:
Ltda.
aluguel e manutenção de
http://www.oilspillresponse.com/activateequipamentos.
us/activation-procedures
Modelagem de Dispersão de
Telefone: +55 (21) 2532-5666
Óleo
Prooceano
Imagens de Satélite
Telefone: +55 (21) 2532-5666
Derivadores
IHCARE

Resgate Aeromédico

Brazilship

Identificação de
embarcações do mercado
spot

Telefone: +55 (21) 2532-5666
Call Center (24/7)
(+ 55 21) 3797-0000
(+ 55 21) 3550-5800
0800 718 8800
Telefones: (+55 21) 3233-5750
(+55 21) 3233-5755
(+55 21)99605-1022

2. CONTATOS PARA NOTIFICAÇÃO
No caso de um derramamento de óleo, além da mobilização da EOR e especialistas, conforme a
necessidade, o estabelecimento de uma estratégia de comunicação com as partes externas
interessadas é de extrema importância durante a gestão de resposta a incidentes.
Essa estratégia contempla procedimentos para a notificação inicial do incidente e envio de
atualizações da situação da emergência e das ações de resposta (comunicação pós-incidente) aos
órgãos ambientais e regulatórios, à população e/ou outras entidades que porventura sejam
potencialmente afetadas. A Tabela 2 apresenta os canais de contato com as partes externas
interessadas, incluindo os órgãos governamentais e autoridades regulatórias.
Tabela 2: Canais de Contato com partes interessadas externa.
Agência/Instituição
Contato
IBAMA - Instituto Brasileiro do
Sistema Nacional de Emergências Ambientais (SIEMA):
Meio Ambiente e dos Recursos
http://siscom.ibama.gov.br/siema#
Naturais Renováveis
Telefone: (61) 3316 -1070
CGEMA- Coordenação Geral de
FAX: (61) 3316 -1229
Emergências Ambientais
E-mail: emergenciasambientais.sede@ibama.gov.br .
Sistema Nacional de Emergências Ambientais (SIEMA):
IBAMA- CGMAC -Coordenação http://siscom.ibama.gov.br/siema#
Geral de Licenciamento Ambiental
Telefone: (61) 3316 -1472
de Empreendimentos Marinhos e
FAX: (61) 3316 -1952
Costeiros
E-mail: cgmac.sede@ibama.gov.br
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Tabela 2: Canais de Contato com partes interessadas externa.
Agência/Instituição
Contato
Sistema Integrado de Segurança Operaciona (SISO):
ANP - Agência Nacional do
https://app2.anp.gov.br/siso/
Petróleo, Gás Natural e
Telefone: (21) 2112 -8619
Biocombustíveis
FAX: (21) 2112 -8619
E-mail: incidentes.movimentacao@anp.gov.br
Informações sobre Autoridades Portuárias (localização, contatos, etc)
Autoridade Portuária
disponíveis no link:
https://www.dpc.mar.mil.br/sites/default/files/ssta/relacda.pdf
Endereço: Av Vicente de Castro, 4917, Cais do Porto – Mucuripe,
Fortaleza/CE
CEP: 60060390
Autoridade Portuária de Ceará
Telefone: (85) 3133-5100/ 350-5100 /8350-5106
Fax: (85) 3219-2802
E-mail: secom@cpce.mar.mil.br
Endereço: Rua Chile, 232, Ribeira, Natal/RN
CEP: 59012250
Autoridade Portuária do Rio
Telefone: (84) 3201-9630/32114994
Grande do Norte
Fax: (84) 3201-9630
E-mail: cprn.ouvidoria@marinha.mil.br
Endereço: Rua Barão do Triunfo, 372, João Pessoa/PB
CEP: 58010400
Autoridade Portuária de Paraíba
Telefone: (83) 32412805
Fax: (83) 32412228
E-mail: cppb.ouvidoria@marinha.mil.br
Endereço: Rua de São Jorge, 25, Bairro de Recife, Recife/PE
CEP: 50030240
Autoridade Portuária de
Telefone: (81) 3424-7111
Pernambuco
Fax: (81) 3424-7754
E-mail: secom@cppe.mar.mil.br
Endereço: Rua do Uruguai, 44, Jaraguá, Maceió/AL
CEP: 5702-2120
Autoridade Portuária de Alagoas
Phone: (82) 3215-5800 / 3215-5800
FAX: (82) 3215-5821
E-mail: cpal.ouvidoria@marinha.mil.br
Endereço: Av. Ivo Prado, 752, São José, Aracajú/SE
CEP: 4901-5070
Autoridade Portuária de Sergipe
Phone: (79) 3711-1646 / 3711-1600
FAX: (79) 3711-1621
E-mail: secom@cpse.mar.mil.br
Endereço: Av. das Naus, S/N - Comércio, Salvador/BA
CEP: 40015-270
Autoridade Portuária da Bahia
Phone: (71) 3507-3777/ 3507-3756/ 3507-3844
FAX: (71) 35073779
E-mail: cpba.ouvidoria@marinha.mil.br
Endereço: Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 145, Enseada do Suá,
Vitório/ES
Autoridade Portuária do Espírito
CEP: 29050435
Santo
Telefone: (27) 2124-6526
Fax: (27) 2124-6540
E-mail: cpes.ouvidoria@marinha.mil.br
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Tabela 2: Canais de Contato com partes interessadas externa.
Agência/Instituição
Contato
Endereço: Av. Alfred Agache, S / N - Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20.021-000
Autoridade Portuária do Rio de
Telefone: (21) 2104-5320 / 2104-7197
Janeiro
FAX: (21) 2104-5319
E-mail: cprj.ouvidoria@marinha.mil.br
Disponível no link: http://www.integracao.gov.br/web/guest/defesaDefesa Civil Municipal
civil/sinpdec/defesa-civil-nos-estates
Disponível no link:
IBAMA Local
http://www.ibama.gov.br/institucional/ibama-nos-estates
Informações sobre todas os órgãos ambientais estaduais disponíveis
Órgão Ambiental Estadual
no link: http://www.ibama.gov.br/prevfogo/orgaos-states-of-themiddle- environment
¹ Principal canal de comunicação de incidentes com o IBAMA (CGMAC or CGEMA);
² Principal canal de comunicação de incidentes com a ANP.
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1. INFORMAÇÃO SOBRE A ÁREA A SER PERFURADA PELA EXXONMOBIL NA
BACIA SERGIPE-ALAGOAS
A Tabela 1 apresenta as coordenadas geográficas dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430,
SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573 e a Tabela 2 apresenta as coordenadas geográfica dos poços
previstos a serem perfurados pela ExxonMobil na Bacia Sergipe-Alagoas.
Tabela 1: Coordenadas Geográficas dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M503 e SEAL-M-573, Bacia Sergipe-Alagoas.
Coordenadas Geográficas
Coordenadas Geográficas
(Grauº Minuto’ Segundo”)
(Grau Decimal)
Vértice
Latitude

Longitude

Latitude

Longitude

1

11° 15' 00,000" S

36° 00' 00,000" W

-11,250000

-36,000000

2

11° 15' 00,000" S

35° 45' 00,000" W

-11,250000

-35,750000

3

11° 30' 00,000" S

35° 45' 00,000" W

-11,500000

-35,750000

4

11° 30' 00,000" S

36° 00' 00,000" W

-11,500000

-36,000000

5

11° 15' 00,000" S

36° 00' 00,000" W

-11,250000

-36,000000

6

11° 30' 00,000" S

36° 15' 00,000" W

-11,500000

-36,250000

7

11° 30' 00,000" S

36° 7' 300,000" W

-11,500000

-36,125000

8

11° 30' 00,000" S

36° 00' 00,000" W

-11,500000

-36,000000

9

11° 45' 00,000" S

36° 00' 00,000" W

-11,750000

-36,000000

10

11° 45' 00,000" S

36° 15' 00,000" W

-11,750000

-36,250000

11

11° 30' 00,000" S

36° 15' 00,000" W

-11,500000

-36,250000

12

11° 00' 00,000" S

35° 45' 00,000" W

-11,000000

-35,750000

13

11° 00' 00,000" S

35° 30' 00,000" W

-11,000000

-35,500000

14

11° 15' 00,000" S

35° 30' 00,000" W

-11,250000

-35,500000

15

11° 15' 00,000" S

35° 45' 00,000" W

-11,250000

-35,750000

16

11° 00' 00,000" S

35° 45' 00,000" W

-11,000000

-35,750000

17

10° 45' 00,000" S

36° 00' 00,000" W

-10,750000

-36,000000

18

10° 45' 00,000" S

35° 59' 22,500" W

-10,750000

-35,989583

19

10° 45' 00,000" S

35° 45' 00,000" W

-10,750000

-35,750000

20

11° 00' 00,000" S

35° 45' 00,000" W

-11,000000

-35,750000

21

11° 00' 00,000" S

36° 00' 01,201" W

-11,000000

-36,000334

22

10° 45' 09,375" S

36° 00' 01,200" W

-10,752604

-36,000333

23

10° 45' 09,375" S

36° 00' 00,000" W

-10,752604

-36,000000

24

10° 45' 00,000" S

36° 00' 00,000" W

-10,750000

-36,000000

25

11° 00' 00,000" S

35° 45' 00,000" W

-11,000000

-35,750000

26

11° 15' 00,000" S

35° 45' 00,000" W

-11,250000

-35,750000

27

11° 15' 00,000" S

36° 00' 00,000" W

-11,250000

-36,000000

28

11° 15' 00,000" S

36° 00' 01,202" W

-11,250000

-36,000334

29

11° 00' 00,000" S

36° 00' 01,201" W

-11,000000

-36,000334

30

11° 00' 00,000" S

35° 45' 00,000" W

-11,000000

-35,750000
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Tabela 1: Coordenadas Geográficas dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M503 e SEAL-M-573, Bacia Sergipe-Alagoas.
Coordenadas Geográficas
Coordenadas Geográficas
(Grauº Minuto’ Segundo”)
(Grau Decimal)
Vértice
Latitude

Longitude

Latitude

Longitude

31

11° 15' 00,000" S

36° 00' 01,202" W

-11,250000

-36,000334

32

11° 15' 00,000" S

36° 00' 00,000" W

-11,250000

-36,000000

33

11° 30' 00,000" S

36° 00' 00,000" W

-11,500000

-36,000000

34

11° 30' 00,000" S

36° 15' 09,375" W

-11,500000

-36,252604

35

11° 24' 05,326" S

36° 15' 09,375" W

-11,401480

-36,252604

36

11° 24' 05,326" S

36° 15' 01,210" W

-11,401479

-36,250336

37

11° 16' 25,948" S

36° 15' 01,210" W

-11,273874

-36,250336

38

11° 16' 25,948" S

36° 15' 09,375" W

-11,273874

-36,252604

39

11° 15' 01,572" S

36° 15' 09,375" W

-11,250437

-36,252604

40

11° 15' 01,572" S

36° 15' 09,357" W

-11,250437

-36,252599

41

11° 15' 01,573" S

36° 00' 01,202" W

-11,250437

-36,000334

42

11° 15' 00,006" S

36° 00' 01,202" W

-11,250002

-36,000334

43

11° 15' 00,000" S

36° 00' 01,202" W

-11,250000

-36,000334

44

11° 15' 00,000" S

36° 00' 00,000" W

-11,250000

-36,000000

Datum: Sirgas 2000
Tabela 2: Coordenadas Geográficas dos poços previstos a serem perfurados nos blocos SEAL-M-351, SEAL-M428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573, Bacia de Sergipe-Alagoas.
Menor
Coordenadas Geográficas
Coordenadas Geográficas
Lâmina
Distância da
(Grauº Minuto’ Segundo”)
(Grau Decimal)
Poço
d’água
Costa2
(m)
Latitude
Longitude
Latitude
Longitude
(km)
Chinook-2

11° 11' 20,475" S

35° 58' 17,560" W

830770,95 8761422,84

2979

97

Chinook-3

11° 13' 05,846" S

35° 55' 55,152" W

835061,57 8758137,44

3177

102

Cutthroat-1

11° 10' 05,566" S

35° 42' 04,958" W

860333,77 8763410,39

3405

106

Chinook-1

11° 17' 42,366" S

35° 54' 25,697" W

837688,06 8749604,28

3215

111

Char-2

11° 25' 33,164" S

35° 48' 51,256" W

847682,00 8735014,00

3532

129

Char-1

11° 27' 05,606" S

35° 46' 53,816" W

851214,00 8732131,00

3684

133

Masu-3

11° 28' 10,167" S

36° 07' 33,689" W

813578,70 8730543,11

3455

113

Masu-2

11° 36' 59,542" S

36° 05' 10,044" W

817770,00 8714220,00

3520

127

Masu-1

11° 41' 09,079" S

36° 04' 18,282" W

819260,00 8706530,00

3664

133

Ceres-1

10° 56' 48,083" S

35° 58' 55,149" W

829901,11 8788264,02

2389

67

Cutthroat-2

11° 06' 48,309" S

35° 46' 14,798" W

852811,26 8769561,79

3203

96

1

Datum: SIRGAS 2000.
2 Município de Referência: Brejo Grande (SE)
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1. DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA
O dimensionamento da capacidade de resposta a incidentes envolvendo derramamento de óleo no
mar durante as atividades de perfuração da ExxonMobil nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEALM-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573, foi elaborado com base no Anexo III da Resolução
CONAMA n° 398 de 2008 e com a Nota Técnica CGEPG/DILIC/IBAMA nº 03 de 2013 (NT 03/13).
Neste contexto, as estratégias de resposta foram definidas para atender a eventuais descargas de óleo,
considerando os cenários acidentais identificados pela Análise Preliminar de Riscos da atividade e
requerimentos legais. Para o dimensionamento da capacidade de resposta, o volume da descarga de
pior caso (Vpc) foi considerado como o volume diário estimado decorrente da perda de controle do
poço x 30 dias, somando no total 238.480,9 m³.
Os equipamentos necessários para a operacionalização dos procedimentos previstos neste Plano
encontram-se detalhados a seguir, considerando as boas práticas da indústria e os cálculos requeridos
pela legislação para cada tipo de equipamento.

Contenção e Recolhimento
Na ocorrência de um incidente de poluição por óleo no mar durante as atividades da ExxonMobil na
Bacia de Sergipe-Alagoas, os procedimentos para combate ao óleo derramado através da utilização da
estratégia de contenção e recolhimento, deverão ser priorizados. Todavia, previamente a utilização
desta estratégia, será sempre avaliada a condição de segurança da equipe envolvida na resposta, em
função das condições meteoceanográficas presentes no momento e dos limites operacionais dos
equipamentos envolvidos.
Cada uma das embarcações envolvidas nas operações de contenção e recolhimento será equipada
com Current Buster 6 (CB 6). O Sistema CB6 equipado com bomba integrada atende aos requisitos da
resolução CONAMA #398/08 em relação ao dimensionamento de barreiras de contenção.
A Tabela 1 resume a localização e as limitações operacionais dos sistemas de contenção e
recolhimento que serão disponibilizados durante as atividades de perfuração marítima nos Blocos
SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573. Em conformidade
com os requisitos da Resolução CONAMA nº 398/08, a Tabela 2 apresenta a evolução e composição
das formações de contenção e recolhimento.
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Vale ressaltar que além das 03 (três) embarcações disponíveis para atendimento ao dimensionamento
requerido pela Resolução CONAMA #398/08, a ExxonMobil manterá mais 2 embarcações equipadas e
aptas para atuar em um eventual derramamento de óleo no mar.
Tabela 1: Recursos para combate a derramamento de óleo disponível nas embarcações de resposta durante
as atividades de perfuração marítima nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501,
SEAL-M-503 e SEAL-M-573.
Tempo máximo
Limitações
Tipo / Especificação
Função
Localização para disponibiliOperacionais
dade
01 Current Buster 6 (CB6) com bomba
acoplada, CN 150 m³/h
01 componente flutuante adicional do
CB6 (redundância)
Capacidade de Tancagem mínima1:
450 m³

Contenção e
recolhimento
do óleo
(prioridade)

OSRV

Indicado na
Tabela 2

Escala
Beaufort 5-7 *

01 Current Buster 6 (CB6) com bomba
acoplada, CN 150 m³/h
01 componente flutuante adicional do
CB6 (redundância)
Capacidade de Tancagem mínima1:
450 m³

Contenção e
recolhimento
do óleo

PSV #1

Indicado na
Tabela 2

Escala
Beaufort 5-7 *

01 Current Buster 6 (CB6) com bomba
acoplada, CN 150 m³/h
01 componente flutuante adicional do
CB6 (redundância)
Capacidade de Tancagem mínima1:
450 m³

Contenção e
recolhimento
do óleo

PSV #2

Indicado na
Tabela 2

Escala
Beaufort 5-7 *

01 Current Buster 6 (CB6) com bomba
acoplada, CN 150 m³/h
01 componente flutuante adicional do
CB6 (redundância)
Capacidade de Tancagem mínima1:
450 m³

Contenção e
recolhimento
do óleo

PSV #3

Indicado na
Tabela 2

Escala
Beaufort 5-7 *

01 Current Buster 6 (CB6) com bomba
acoplada, CN 150 m³/h
01 componente flutuante adicional do
CB6 (redundância)
Capacidade de Tancagem mínima1:
450 m³

Contenção e
recolhimento
do óleo

PSV #4

Indicado na
Tabela 2

Escala
Beaufort 5-7 *

Notas:
1
Capacidade mínima para 3 horas de operação do recolhedor cuja capacidade é 150 m³/h.
* Convém ressaltar, entretanto, que as condições ambientais estão associadas não somente às limitações dos
equipamentos necessários a operacionalização da estratégia de contenção e recolhimento, mas também aos
riscos à segurança dos operadores. Esses valores de limitações representam um indicativo, porém a avaliação
e consequente decisão pela realização/ manutenção da operação é responsabilidade do Capitão da
embarcação, com apoio do Coordenador de Resposta a bordo, e deverá ser comunicada ao O/SC e/ou ao IC,
em consonância com o protocolo de comunicação interno.
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Tabela 2: Evolução da resposta e a composição das formações de contenção e recolhimento.
Evolução da
Volume derramado
Composição(ões) da(s) formação(ões)1
resposta
PEQUENO
Até 2h
(V ≤ 8m³)
OSRV
MÉDIO
1 formação de contenção e
Até 6h
(8m³ <V ≤ 200m³)
recolhimento com sistema
tipo Current Buster 6 (CB6)
GRANDE
3
com
bomba
acoplada,
(V> 200m )
1x Current Buster 6
Até 12h
CN
150
m³/h
Pior caso
(238.480,9 m³)
OSRV + um PSV
GRANDE
2 formações de contenção e
(V> 200m3)
recolhimento com sistema
Até 36 h
Pior caso
tipo Current Buster 6 (CB6)
(238.480,9 m³)
com
bomba
acoplada,
2x Current Buster 6
CN 150 m³/h
OSRV + dois PSVs
GRANDE
3 formações de contenção e
(V> 200m3)
recolhimento com sistema
Até 60 h
Pior caso
tipo Current Buster 6 (CB6)
(238.480,9 m³)
com
bomba
acoplada,
3x Current Buster 6
CN 150 m³/h
1
Os outros dois PSV que atuarão na atividade estarão sempre equipados com recursos de combate a
derramamento de óleo no mar e poderão ser mobilizados para resposta, sempre que o IMT decidir pela
utilização dos mesmos.

Recolhedores
A Tabela 3 apresenta os valores de Capacidade Efetiva Diária de Recolhimento do Óleo (CEDRO)
requeridos pela Resolução CONAMA n° 398 de 2008, mediante o volume de pior caso acima de
11.200 m³, para atividades em águas marítimas além da zona costeira.

Pior Caso
(Vdc = 238.480,9 m³)

Rev.00

Nível 3 Nível 2 Nível 1

Tabela 3: Valores de CEDRO e tempo mínimo para disponibilidade de recursos, requeridos pela Resolução
CONAMA n° 398/08 para Vpc > 11.200 m³ em águas marítimas além da zona costeira.
Nível de
Capacidade Efetiva Diária de
Tempo para Disponibilidade
Descarga
Recolhimento do Óleo - CEDRO (m3)
(horas)
Pequeno
08
02
(Vdp = 08 m³)
Médio
100
06
(Vdm = 200 m³)
1.600

12

3.200

36

6.400

60
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Em função de cada um dos níveis de descarga e tempo de resposta correspondente, a Resolução
CONAMA n° 398/08 descreve que deverão ser obtidos valores de capacidade de recolhimento de óleo,
dada pelo produto entre a Capacidade Nominal (CN) e o fator de eficácia (μ), associada à quantidade
de óleo que é recolhida pelo equipamento. Segundo a Resolução, a capacidade nominal do recolhedor
(CN) requerida deve ser calculada através da CEDRO, pela seguinte equação:
𝐶𝐸𝐷𝑅𝑂𝑖 = 24 𝑥 𝐶𝑁𝑖 𝑥 𝜇
Logo:
𝐶𝑁𝑖 =

𝐶𝐸𝐷𝑅𝑂𝑖
24𝜇

Sendo:
CEDRO = Capacidade Efetiva Diária de Recolhimento de Óleo, cujo valor é obtido seguindo critério
estabelecido no Anexo III da Resolução CONAMA n° 398 de 2008;
μ = fator de eficácia, estabelecido como 0,2 (ou 20%) na referida Resolução CONAMA;
i = descarga média (dm), ou de pior caso (dpc1, dpc2, dpc3), calculado conforme estabelecido no Anexo
III da Resolução CONAMA n° 398 de 2008.
Além da equação acima, a Resolução Conama nº 398/08 também prevê que a CEDRO poderá ser
calculada através de outra formulação, a partir de justificativa técnica. Considerando que, durante a
atividade de perfuração nos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573, a ExxonMobil prevê a utilização de um sistema de tecnologia inovadora (tal como
Current Buster 6), cujo fator de eficácia difere dos sistemas convencionais, o dimensionamento da
capacidade nominal requerida para esta tecnologia foi calculado a partir de dados de referência
aplicáveis a ela.
A eficiência desta tecnologia se difere dos sistemas convencionais de contenção e recolhimento, entre
outros fatores, pela existência da bolsa/saco coletor localizado na extremidade final da barreira, o que
permite um processo de separação da mistura água-óleo “varrida”/recolhida pela barreira por
decantação e o seu armazenamento em área restrita permitindo acúmulos maiores de óleo,
permitindo uma maior espessura na superfície d’água, o que aumenta significativamente a eficiência
deste sistema para o recolhimento de óleo.
Testes realizados com o equipamento na OHMSETT - Wendy Schmidt Oil Cleanup X Challenge
indicaram eficácias entre 71,1% (mínima) até 94,7% (máxima) de eficiência do sistema no
recolhimento de óleo na mistura com água. Para fins do cálculo da CN requerida para o Current
Buster 6 em cada tempo de resposta estipulado na Resolução CONAMA nº 398/08, adotou-se o valor
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mínimo de eficiência do sistema, arredondado para baixo, ou seja, 70% 1 .Assim, a partir da fórmula
apresentada anteriormente, a CN para o sistema de tecnologia inovadora foi obtida da seguinte forma:
𝐶𝑁𝑖 =

𝐶𝐸𝐷𝑅𝑂𝑖
𝐶𝐸𝐷𝑅𝑂𝑖
𝐶𝐸𝐷𝑅𝑂𝑖
=
=
24𝜇
24 𝑥 0,70
16,8

Para as Configurações Convencionais foi adotada a mesma fórmula de CEDRO, mas com 20% como
fator de eficácia, conforme apresentado a seguir
𝐶𝑁𝑖 =

𝐶𝐸𝐷𝑅𝑂𝑖
𝐶𝐸𝐷𝑅𝑂𝑖
𝐶𝐸𝐷𝑅𝑂𝑖
=
=
24𝜇
24 𝑥 0,20
4,8

Os resultados de Capacidade Nominal para a configuração de contenção e recolhimento são
apresentados na Tabela 4.
Tabela 4:Resultados de Capacidade Nominal de Recolhedor para a Configuração Convencional.
Nível de
Descarga

CEDRO (m3)

Tempo para
Disponibilidade
(horas)

08

02

0,48

1,66

100

06

5,95

20,83

1.600

12

95,24

333,33

3.200

36

190,48

666,67

6.400

60

380,95

1.333,33

Nível 3

Pior caso
(V dpc = 238.480,9 m³)

Nível 2 Nível 1

Pequena
(Vdp = 08 m³)
Média
(V dm = 200 m3)

CN requerida para o CN requerida para
CB6
Configuração
(m³/h)
Convencional (m³/h)

A capacidade de recolhimento de óleo pode ser obtida através da multiplicação entre a vazão de
recolhimento do sistema (CN) e o fator de eficácia associado. Deste modo, comparando as tecnologias
para atendimento ao dpc3, ou seja, o Current Buster 6 com bomba acoplada de 150 m³/h) com os
skimmers com capacidade de 350 m³/h no caso das Configurações Convencionais, obtém-se os valores
apresentados na Tabela 5 .

1

A eficiência da tecnologia do NOFI Current Buster é por causa da capacidade do sistema de separar o óleo da
água e acumular esse material em uma estrutura flutuante, antes de ser bombeado para os tanques da
embarcação. Portanto, com o óleo já concentrado na estrutura do Current Buster, a capacidade da bomba tem
pouca influência na eficiência da coleta. Esse sistema foi testado sob diferentes condições, tais como ambiente
controlados (tanques), ambiente marinho, diferentes tipos de óleo e capacidade de bombas, sem variações
significativas na eficiência da recuperação.
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Tabela 5:Capacidade de Recolhimento de Óleo – Configuração Convencional e com Tecnologia Inovadora.
Tipo de Configuração de
Contenção e
Recolhimento

Vazão do sistema
bombeamento (m³/h)

Fator de Eficácia – μ
(%)

Capacidade de
Recolhimento de Óleo
(m³/h)

Configuração Convencional

350

201

70

Current Buster 6

150

702

105

1

Com base no valor máximo previsto na Resolução CONAMA n° 398.
Valor arredondado para baixo da mínima eficiência do sistema obtida nos testes em OHMSETT para o Current
Buster 6.
2

Desse modo, embora o CB6 considere o uso de uma bomba de capacidade inferior àquela prevista na
Configurações Convencionais, devido à alta eficiência associada, apresenta superior Capacidade de
Recolhimento de Óleo.
Além da análise da diferença de capacidade de recolhimento de óleo entre as duas diferentes técnicas,
foi feita uma avaliação numérica comparativa dos valores de Taxa de Encontro (em inglês, Encounter
Rate – EnRmax – valor representante do volume de óleo vazado, por unidade de tempo, que é
ativamente “encontrado” pelo sistema de resposta e que fica disponível para contenção e
recolhimento).
Desse modo, a seguir são apresentados os conceitos de Taxa de Área de Cobertura e de Taxa de
Encontro, utilizados ao longo da análise.
Taxa de Área de Cobertura (Areal Coverage Rate – AcR): consiste na taxa em que um sistema de
resposta consegue abranger uma área (que no caso de um incidente estaria coberta de óleo). AcR é
calculada pela fórmula:
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝐴𝑐𝑅) = 𝐴𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 × 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
A medida de abertura do sistema do Current Buster 6 é informada pelo fabricante como sendo de
34 m. No caso das Configurações Convencionais, essa medida é calculada a partir da extensão da
barreira. Sendo assim, considerando a formação em “U” como um semicírculo, e o seu perímetro como
a extensão total da barreira (200 m), o diâmetro (que corresponde à medida de abertura do sistema)
seria equivalente a 127 m. Como a formação é assimétrica, foi descontado 5% deste valor, resultando
em 120 m de abertura.
A fim de permitir o cálculo do valor de AcR (necessário à análise da capacidade de enclausuramento
do óleo), são apresentados na Tabela 6 os valores de Abertura e Velocidade relativos a cada sistema
de contenção e recolhimento para comparação.
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Tabela 6: Dados dos sistemas de contenção e recolhimento a serem utilizados.
Sistema
Abertura
Velocidade Máxima
Current Buster 6

34 m

5 nós = 2.572 m / s

Configurações Convencionais

120 m

1 nó = 0,514 m/s

Taxa de Encontro (Encounter Rate - EnR): corresponde ao volume de óleo vazado, por unidade de
tempo, que é ativamente “encontrado” pelo sistema de resposta e que fica disponível para contenção
e recolhimento (OGP; IPIECA, 2013). É obtida pela fórmula:
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 (𝐸𝑛𝑅) = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 × 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 Ó𝑙𝑒𝑜
= 𝐴𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 × 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 × 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 Ó𝑙𝑒𝑜
Sendo assim, obtém-se os seguintes valores máximos de EnR:
Configurações Convencionais
𝐸𝑛𝑅𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 120 × 0,514 × 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 de Óle𝑜
𝐸𝑛𝑅𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 61,68 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 Ó𝑙𝑒𝑜
Configuração com Current Buster 6
𝐸𝑛𝑅𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐵𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 6 = 34 𝑥 2,572 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟çã𝑜 𝑑𝑒 Ó𝑙𝑒𝑜
𝐸𝑛𝑅𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐵𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 6 = 87,45 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 Ó𝑙𝑒𝑜
Para exemplificar esta comparação, obtendo um valor específico da Taxa de Encontro de cada sistema,
foi adotada a concentração de óleo de 50 μm2 (50 x 10-6 m) ), que se enquadra no limite superior da
categoria da “coloração metálica” na metodologia sugerida pelo Bonn Agreement Oil Appearance Code
(BAOAC) adaptado de A. Allen (OSRL, 2011; NOAA, 2012). Com isso, obtém-se para a referida
concentração de óleo, os seguintes valores máximos de EnR:
Configurações Convencionais
𝐸𝑛𝑅𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 120 × 0,514 × 50 𝑥 10−6
𝐸𝑛𝑅𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 11,10 𝑚³/ℎ

2

Embora a presente análise tenha sido feita utilizando o valor de 50 µm, é de suma importância que o valor da espessura de
óleo seja continuamente avaliado ao longo da resposta a fim de permitir obter uma melhor compreensão da quantidade de
óleo “encontrada” pela formação e, consequentemente, um melhor acompanhamento das atividades de recolhimento.
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Configuração com Current Buster 6
𝐸𝑛𝑅𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐵𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 6 = 34 𝑥 2,572 𝑥 50 𝑥 10−6
𝐸𝑛𝑅𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐵𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 6 = 15,74 𝑚³/h
Com base nos valores acima, os resultados de Taxa de Encontro (EnR) demonstraram que a
Configuração com Current Buster 6 apresenta capacidade de enclausuramento de óleo cerca de 42%
superior à Configuração Convencional, utilizando 200 m de barreira de contenção e as velocidades
máximas de varredura.
A Tabela 7 apresenta os resultados de capacidade nominal dos recolhedores para atendimento ao
exigido pelo Resolução CONAMA 398/2008.
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Tabela 7:Resultados de Capacidade Nominal de Recolhedor.

Pior caso
(V dpc = 238.480,9 m³)

CEDRO (m3)

Tempo para disponibilidade
(horas)

CN requerida para o CB6
(m³/h)

08

02

0,48

100

06

5.95

1,600

12

95.24

150 m3/h = 1 x CB6 com bomba
acoplada de 150 m3/h

OSRV

3,200

36

190.48

300 m3/h = 2 x CB6 com bomba
acoplada de 150 m3/h

OSRV + um PSV

6.400

60

380,95

450 m3/h = 3 x CB6 com bomba
acoplada de 150 m3/h

OSRV + dois PSVs

Nível 3 Nível 2 Nível 1

Nível de
Descarga
Pequeno
(Vdp = 08 m³)
Média
(V dm = 200 m 3)

Atendimento a Resolução CONAMA
n° 398/2008
3
150 m /h = 1 x CB6 com bomba
acoplada de 150 m3/h
150 m3/h = 1 x CB6 com bomba
acoplada de 150 m3/h

Localização
OSRV
OSRV

1

Os outros dois PSVs que operam na atividade sempre estarão equipados com recursos de derramamento de óleo e poderão ser mobilizados para resposta sempre que
o IMT decidir usá-los.
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Conforme mencionado anteriormente, cada embarcação será equipada com um sistema de contenção
e recolhimento de óleo. Com base no tempo necessário para a primeira resposta da contenção e
recolhimento (02 horas), pelo menos 01 OSRV deverá manter uma distância máxima da plataforma
que permita a navegação até o local dentro de um intervalo.

Armazenamento Temporário
Conforme requerido pela Nota Técnica CGEPG/DILIC/IBAMA nº 03 de 2013, as embarcações equipadas
com recolhedores deverão ter disponível a bordo tancagem para armazenamento temporário com
capacidade mínima equivalente a 03 (três) horas de operação do recolhedor.
No caso da atividade de perfuração exploratória da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas, na qual
as embarcações OSRV e PSVs estarão equipadas com sistema de recolhimento com 150 m³/h de vazão,
o mínimo de armazenamento requerido é 450 m³ para cada unidade.
A Tabela 8 apresenta o dimensionamento da capacidade de armazenamento temporário para
incidentes envolvendo descarga pequena, média e de pior caso no mar, considerando a vazão das
embarcações OSRV e PSVs adotadas.
Tabela 8: Dimensionamento da capacidade de armazenamento temporário

Embarcação

Capacidade do
recolhedor
(m3)

OSRV

Volume para armazenamento temporário (m³)
Requerida
(3h de operação do
recolhedor)

Disponível

150

3 x 150 = 450

Capacidade de Tancagem mínima = 450 m3

PSV #1

150

3 x 150 = 450

Capacidade de Tancagem mínima = 450 m3

PSV #2

150

3 x 150 = 450

Capacidade de Tancagem mínima = 450 m3

PSV #3

150

3 x 150 = 450

Capacidade de Tancagem mínima = 450 m3

PSV #4

150

3 x 150 = 450

Capacidade de Tancagem mínima = 450 m3

É válido informar que para o cálculo da capacidade de armazenamento temporário da mistura
água/óleo recolhida foram considerados apenas os tanques que serão utilizados com essa finalidade.
Desta forma, não foram considerados tanques de água potável, água industrial, fluido de base aquosa
e salmoura, conforme preconizado pela NT 03/13.

Dispersão Química
A estratégia de dispersão química em derramamentos de óleo em águas Brasileiras, poderá ser
considerada pela ExxonMobil, desde que respeitadas as determinações previstas pela Resolução
CONAMA nº 472 de 2015. Em áreas e situações específicas não previstas segundo os critérios e
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restrições da Resolução CONAMA nº 472/2015, a ExxonMobil deverá obter a devida autorização do
órgão ambiental competente.
A ExxonMobil possui um contrato com a empresa OSRL, sendo capaz de mobilizar 500m³ do
dispersante COREXIT EC9500A armazenado na empresa no Rio de Janeiro.
A comunicação previa para aplicação de dispersante químico será realizada a partir do formulário
apresentado no APÊNDICE G deste plano, conforme o predisposto pela Resolução CONAMA nº472/15.

Dispersão Mecânica
A dispersão mecânica poderá ser realizada através da navegação sobre a mancha de óleo repetidas
vezes, e/ou pelo direcionamento de jatos d’agua de alta pressão sobre a mancha, a partir de canhões
do sistema de combate a incêndio das embarcações (em inglês, fire fighting system, fi-fi).
Desta forma, como a implementação da estratégia não é dependente do uso de equipamentos
específicos, qualquer embarcação poderá ser utilizada nas operações de dispersão mecânica, incluindo
embarcações de oportunidade.

2. RECURSOS MATERIAIS PARA A PLATAFORMA
As ações de resposta a vazamentos contidos a bordo da unidade offshore deverão ser realizadas a
partir da utilização de kits de atendimento a emergências, dimensionados e distribuídos na unidade
em consonância com o Plano de Emergência de Navios para Poluição por Óleo (em inglês, Shipboard
Oil Pollution Emergency Plan – SOPEP) – kits SOPEP.
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APÊNDICE D - JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA VOLUME DE
BLOWOUT
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1. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA VOLUME DE BLOWOUT
De acordo com a Resolução CONAMA nº 398/2008, o pior cenário de vazamento de óleo considerado
no modelo foi calculado com base no fluxo não controlado no poço, assumindo um perfil típico no
poço no Bloco SEAL-M-351.
A simulação considerou uma descarga ininterrupta de óleo por 30 dias, desconsiderando qualquer
intervenção de controle de poço, e foi realizada com o uso do software OSCAR e vazão do sistema
regional de modelagem oceânica (ROMS). As premissas usadas foram baseadas nas diretrizes da
ExxonMobil para o cálculo da descarga de pior caso.
O modelo retornou a vazão média diária de 50.000 bbl/d, equivalente a 7.949,36 m³/dia. Assim, o valor
utilizado no modelo de derramamento de óleo foi de 238.480,9m³.
As principais entradas de dados consideradas foram as melhores estimativas para propriedades do
fluido (API e viscosidade), permeabilidade, espessura da porosidade do composto, fator de volume de
formação de óleo, razão gás-óleo, pressão do reservatório e temperatura. Com vazamentos contínuos
no fundo marinho e em superfície de 30 dias por um orifício de 18 ¾ polegadas (~476 mm), o qual é o
diâmetro da cabeça do poço, com um tubo interno de perfuração com 5 7/8 polegadas de diâmetro
(informação da contratante) em dois períodos sazonais, um de novembro a abril (Período 1) e outro
de maio a outubro (Período 2).
O modelo de entrada assumiu a penetração total do reservatório e o modelo de saída não assumiu
nenhuma restrição no BOP. A área de drenagem foi estimada a partir de mapas de estrutura até a
profundidade de contato óleo-água.
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APÊNDICE E – ANÁLISE E MAPA DE VULNERABILIDADE
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1. INTRODUÇÃO
O óleo derramado pode provocar danos a todo o ecossistema marinho e costeiro e a populações
humanas, interferindo na paisagem natural e também nas atividades socioeconômicas (e.g. turismo,
atividades pesqueiras, extrativistas, maricultura).
As ações destinadas a minimizar os impactos de um derramamento de óleo incluem a definição dos
responsáveis pelas ações, os recursos disponíveis para o combate a acidentes e o estabelecimento de
áreas prioritárias para a proteção. Um dos principais objetivos do planejamento de resposta é reduzir,
tanto quanto possível, os efeitos danosos ao meio ambiente causados pelo acidente. Esse objetivo é
alcançado quando as áreas prioritárias para proteção e os métodos de limpeza para as mesmas estão
pré-definidos.
Nesse contexto, a análise de vulnerabilidade cria subsídios para a identificação e priorização de áreas
que necessitam maior atenção durante uma resposta a incidentes com derramamento de óleo.

2. METODOLOGIA
De acordo com a Resolução CONAMA n° 398/2008, o escopo da Análise de Vulnerabilidade prevê a
avaliação dos “efeitos dos incidentes de poluição por óleo sobre a segurança da vida humana e (sobre)
o meio ambiente, nas áreas passíveis de serem atingidas por estes incidentes”, devendo-se considerar:
•

A probabilidade de o óleo atingir tais áreas, de acordo com os resultados da modelagem de
dispersão do óleo, em particular para o volume de descarga de pior caso, na ausência de ações
de contingência; e

•

A sensibilidade destas áreas ao óleo.

No que diz respeito à avaliação da sensibilidade das áreas passíveis de serem atingidas por óleo, a
Resolução CONAMA n° 398/2008 também determina a necessidade de avaliação da vulnerabilidade,
quando aplicável, de:
•

Pontos de captação de água;

•

Áreas residenciais, de recreação e outras concentrações humanas;

•

Áreas ecologicamente sensíveis tais como manguezais, bancos de corais, áreas inundáveis,
estuários, locais de desova, nidificação, reprodução, alimentação de espécies silvestres locais
e migratórias etc.;

•
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•

Áreas de importância socioeconômica;

•

Rotas de transporte aquaviário, rodoviário e ferroviário; e

•

Unidades de Conservação, terras indígenas, sítios arqueológicos, áreas tombadas e
comunidades tradicionais

Com base nessas diretrizes, foi definida como ferramenta para a determinação da vulnerabilidade
ambiental a matriz apresentada na Tabela 1.
Tabela 1: Critérios para a avaliação da vulnerabilidade ambiental das áreas passíveis de serem atingidas
por óleo.
Probabilidade de Presença de Óleo
Sensibilidade Ambiental
Baixa (<30%)
Média (30-70%)
Alta (> 70%)
Baixa

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

Média

MÉDIA

MÉDIA

ALTA

Alta

MÉDIA

ALTA

ALTA

De modo geral, a alta probabilidade de alcance de óleo incidindo sobre um fator ambiental de alta
sensibilidade apresenta vulnerabilidade ALTA. O balanço entre alta ou média probabilidade e baixa
sensibilidade, ou o oposto (alta ou média sensibilidade e baixa probabilidade), indica vulnerabilidade
MÉDIA. Finalmente, baixa probabilidade de alcance incidindo sobre fatores ambientais de baixa
sensibilidade significa vulnerabilidade BAIXA.

3. PROBABILIDADE DE PRESENÇA DE ÓLEO
Para determinação da probabilidade de presença de óleo na área de interesse foi realizada uma
modelagem numérica da dispersão do óleo, no caso de um vazamento acidental decorrente das
operações da ExxonMobil nos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501,
SEAL- M- 503 e SEAL-M-573.
Os principais resultados obtidos a partir dessa modelagem, elaborada pela empresa Prooceano, são
apresentados a seguir. Um resumo contendo as principais informações do estudo é apresentado no
APÊNDICE I deste Plano de Emergência Individual.
O estudo de modelagem foi dividido em duas etapas. A primeira consiste na análise das características
meteorológicas e simulações hidrodinâmicas da região, mais especificamente os parâmetros capazes
de afetar o comportamento do óleo derramado.
Na segunda etapa foi realizada a simulação da dispersão do óleo para os períodos meteoceanográficos
escolhidos (Período 1 – Novembro a Abril, e Período 2 – Maio a Outubro), estimando o comportamento
do óleo a ser derramado em cada um deles.
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No estudo de dispersão de óleo foram realizadas simulações determinísticas para prever o
comportamento ao longo do tempo em cenários previamente determinados. Também foram feitas
simulações probabilísticas, visando determinar contornos de probabilidade de presença de óleo.
Para cada ponto de vazamento foram simulados três cenários para os dois períodos, a saber:
vazamento instantâneo de 8 m³ (pequeno porte); vazamento instantâneo de 200 m³ (médio porte) e
vazamento contínuo de pior caso de 238.480,9 m³/dia. Ressalta-se que os vazamentos foram
simulados por 60 dias (1440 horas) para observação do comportamento da deriva do óleo.
Conforme os resultados da modelagem de dispersão de óleo considerando a descarga de pior caso, há
probabilidade de toque na costa acima de 90% para 47 municípios e o menor tempo de chegada do
óleo na costa foi de 2,4 dias em Piaçabuçu/AL.
A Tabela 2 apresenta a probabilidade de presença de óleo e o tempo mínimo de toque de óleo na
costa para os municípios afetados para o pior caso de derramamento de óleo nos blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573.
Tabela 2:Probabilidade de presença de óleo e tempo mínimo de óleo na costa dos municípios em caso de
descarga de pior caso (238.480,9 m³).
Probabilidade (%)
Tempo (dias)
UF
Município
Período 1
Período 2
Período 1
Período 2

AL

BA

Rev.00

Maragogi

1,5

99,6

32,8

7,3

Japaratinga

0,4

97,4

45,2

6,7

Porto de Pedras

-

98,9

-

6,2

São Miguel dos Milagres

-

98,9

-

6,2

Passo de Camaragibe

0,4

98,9

44

5,8

Barra de Santo Antônio

-

99,6

-

5,3

Paripueira

-

99,6

-

5,3

Maceió

-

100

-

3,8

Marechal Deodoro

0,7

100

43

3,7

Barra de São Miguel

0,7

100

43

3,5

Roteiro

0,4

100

45,6

3,1

Jequiá da Praia

1,9

100

28,3

2,6

Coruripe

1,9

100

28,3

2,6

Feliz Deserto

0,7

100

34,1

2,5

Piaçabuçu

4,8

100

9,7

2,4

Jandaíra

99,6

21,1

3,6

19,3

Conde

100

19,6

4,1

20

Esplanada

100

18,1

4,5

24,1

Entre Rios

100

16,7

4,8

26,1

Mata de São João

100

12,2

5,6

26,2

Camaçari

100

8,5

6,3

26,8
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Tabela 2:Probabilidade de presença de óleo e tempo mínimo de óleo na costa dos municípios em caso de
descarga de pior caso (238.480,9 m³).
Probabilidade (%)
Tempo (dias)
UF
Município
Período 1
Período 2
Período 1
Período 2

BA

CE

ES

PB
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Lauro de Freitas

97,8

3,7

7,6

29

Salvador

99,6

5,2

7,3

29,9

São Francisco do Conde

0,4

-

50,9

-

Saubara

1,1

-

33,8

-

Maragogipe

1,1

-

33,8

-

Salinas da Margarida

3

-

33,7

-

Itaparica

34,8

-

28,7

-

Vera Cruz

90,7

1,5

9,2

31,1

Jaguaripe

82,6

0,4

9,6

47,9

Valença

92,6

0,4

9,7

46,6

Cairu

100

3,7

8,7

36,6

Nilo Peçanha

80,4

-

10,2

-

Ituberá

95,6

-

9,5

-

Igrapiúna

48,5

-

9,7

-

Camamu

8,1

-

14,6

-

Maraú

98,9

0,7

9,3

38,5

Itacaré

100

-

10,2

-

Uruçuca

92,2

-

10,8

-

Ilhéus

95,6

-

10,2

-

Una

73,7

-

11,9

-

Canavieiras

91,9

-

12,1

-

Belmonte

86,7

-

12,9

-

Santa Cruz Cabrália

60

-

13,1

-

Porto Seguro

60

-

13,6

-

Prado

31,9

-

15,7

-

Alcobaça

22,6

-

16,4

-

Caravelas

21,5

-

17,2

-

Mucuri

1,5

-

24,3

-

Itapipoca

-

0,4

-

36,8

Trairi

-

1,1

-

36,8

Paraipaba

-

1,1

-

36,8

Paracuru

-

0,7

-

38,5

Conceição da Barra

1,9

-

21,1

-

São Mateus

1,9

-

22,2

-

Linhares

1,9

-

22,2

-

Mataraca

-

17,8

-

16,6

Baía da Traição

-

17,8

-

16,3

Marcação

-

11,1

-

16,5

Rio Tinto

-

14,4

-

16,1
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Tabela 2:Probabilidade de presença de óleo e tempo mínimo de óleo na costa dos municípios em caso de
descarga de pior caso (238.480,9 m³).
Probabilidade (%)
Tempo (dias)
UF
Município
Período 1
Período 2
Período 1
Período 2

PB

PE

RN

SE

Rev.00

Lucena

0,4

24,4

37,4

13,8

Santa Rita

-

0,7

-

16,6

Cabedelo

-

24,4

-

13,8

João Pessoa

-

18,1

-

14,3

Conde

-

21,9

-

11,7

Pitimbu

0,4

32,6

48,6

12,8

Goiana

0,4

48,5

44,5

12,3

Ilha de Itamaracá

-

30

-

11,4

Igarassu

-

27

-

12,5

Paulista

3,3

76,7

33,2

10,5

Olinda

1,1

74,8

52

11,6

Recife

-

89,3

-

10,7

Jaboatão dos Guararapes

0,7

92,2

45

9,6

Cabo de Santo Agostinho

2,2

100

37,5

10

Ipojuca

2,2

98,9

37,6

9

Sirinhaém

0,7

98,1

45,8

8,2

Tamandaré

-

98,1

-

8,2

Barreiros

-

98,1

-

8,4

São José da Coroa Grande

1,5

99,6

32,8

8,2

São Gonçalo do Amarante

-

0,4

-

37,9

Touros

-

0,4

-

27,6

Rio do Fogo

-

0,4

-

21,1

Maxaranguape

-

6,3

-

21,1

Ceará-Mirim

-

10

-

18,9

Extremoz

-

9,3

-

18,1

Natal

-

11,9

-

17,4

Parnamirim

-

11,9

-

17,4

Nísia Floresta

-

14,1

-

17

Senador Georgino Avelino

-

4,8

-

17,1

Tibau do Sul

-

13,3

-

17

Canguaretama

-

10

-

17,4

Baía Formosa

-

21,5

-

16,6

Brejo Grande

4,8

100

9,7

2,5

Pacatuba

1,5

99,6

31,8

2,6

Pirambu

4,4

98,9

4,7

2,9

Barra dos Coqueiros

68,9

92,2

3

4,8

Aracaju

90,4

81,5

3,1

7,2

São Cristóvão

85,6

73,7

3,4
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Tabela 2:Probabilidade de presença de óleo e tempo mínimo de óleo na costa dos municípios em caso de
descarga de pior caso (238.480,9 m³).
Probabilidade (%)
Tempo (dias)
UF
Município
Período 1
Período 2
Período 1
Período 2
SE

Itaporanga d'Ajuda

97,4

63

3,3

12,7

Estância

98,9

30

3,2

17,5

Indiaroba

97,4

20,7

3,6

20

4. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
Considerando os resultados integrados de descarga de pior caso, tem-se a possibilidade de toque de
óleo em 69 Unidades de Conservação.
De modo geral, as Unidades de Conservação têm como principal objetivo a proteção de espécies
ameaçadas e de ecossistemas de elevada biodiversidade e, consequentemente, grande importância
ecológica. Dada a elevada sensibilidade desses fatores ambientais ao óleo, considera-se de forma
conservadora que todas as Unidades de Conservação apresentam ALTA sensibilidade ambiental.
A Tabela 3 apresenta a vulnerabilidade ambiental das Unidades de Conservação potencialmente
afetadas por derramamento de óleo na Bacia de Sergipe-Alagoas decorrente das atividades da
ExxonMobil.
Tabela 3: Unidade de Conservação com probabilidade de toque de óleo em caso de descarga de pior caso
durante atividade da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
Unidade de
ambiental
ambiental
Categoria
Conservação
Período 1 Período 2 Período 1 Período 2 Período 1 Período 2
PE DO JACARAPÉ
REBIO DE SANTA
ISABEL
PARNA DO MONTE
PASCOAL
PE DO ARATU

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

ALTA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

PE DUNAS DE NATAL

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

REBIO DE UNA
PARNA MARINHO
DOS ABROLHOS
RVS DE SANTA CRUZ

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

RVS DE UNA
Proteção
Integral

Rev.00
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FRADES
PE DE ITAÚNAS

Março/2020

6

Plano de Emergência Individual
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE E

Tabela 3: Unidade de Conservação com probabilidade de toque de óleo em caso de descarga de pior caso
durante atividade da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
Unidade de
ambiental
ambiental
Categoria
Conservação
Período 1 Período 2 Período 1 Período 2 Período 1 Período 2
PE MARINHO DO
PARCEL DE MANUEL
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
LUÍS
PE MARINHO DO
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
BANCO DO ÁLVARO
Proteção
PE MARINHO DO
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Integral
BANCO DO TAROL
PE MARINHO DA
PEDRA DA RISCA DO
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
MEIO
PE MARINHO DE
MÉDIA
ALTA
ALTA
ALTA
AREIA VERMELHA
APA DE PIAÇABUÇU
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
APA BAÍA DE
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
CAMAMU
ARIE MANGUEZAIS
DA FOZ DO RIO
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
MAMANGUAPE
RPPN CARROULA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
APA LAGOA
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ENCANTADA
APA BARRA DO RIO
BAIXA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
MÉDIA
MAMANGUAPE
ARIE DO DEGREDO
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ARIE DA BARRA DO
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
RIO CAMARATUBA
RPPN DUNAS DE
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
SANTO ANTÔNIO
Uso
APA LAGOAS E
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Sustentável DUNAS DO ABAETÉ
APA COSTA DE
ITACARÉ/ SERRA
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
GRANDE
APA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
BONFIM/GUARAÍRA
APA CONCEIÇÃO DA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
BARRA
APA DE SANTA RITA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
APA SANTO
MÉDIA
ALTA
ALTA
ALTA
ANTÔNIO
APA DE SIRINHAÉM
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
APA LAGOAS DE
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
GUARAJUBA
APA DE JENIPABU
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
APA DAS DUNAS DE
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
PARACURU
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Tabela 3: Unidade de Conservação com probabilidade de toque de óleo em caso de descarga de pior caso
durante atividade da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
Unidade de
ambiental
ambiental
Categoria
Conservação
Período 1 Período 2 Período 1 Período 2 Período 1 Período 2
APA DAS DUNAS DA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
LAGOINHA
RPPN MATA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ESTRELA
RPPN AVAÍ
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
APA CAMINHOS
ECOLÓGICOS DA
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
BOA ESPERANÇA
APA DA FOZ DO RIO
ALTA
MÉDIA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
VAZA-BARRIS
APA DO LITORAL SUL
ALTA
MÉDIA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
APA DO PRATAGY
APA JOANES IPITANGA
APA LITORAL NORTE
DO ESTADO DA
BAHIA
APA LITORAL NORTE
(SERGIPE)
APA PRATIGI

Uso
Sustentável

Rev.00

APA RIO CAPIVARA
APA TINHARÉ /
BOIPEBA
APA COSTA DOS
CORAIS
RESEX MARINHA DA
LAGOA DO JEQUIÁ
APA PONTA DA
BALEIA / ABROLHOS
RESEX CORUMBAU
APA PLATAFORMA
CONTINENTAL DO
LITORAL NORTE
APA CARAÍVA/
TRANCOSO
RESEX DE
CASSURUBÁ
RESEX DE
CANAVIEIRAS
RESEX ACAÚGOIANA
APA COSTA DAS
ALGAS
APA DAS
REENTRÂNCIAS
MARANHENSES

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

ALTA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA
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Tabela 3: Unidade de Conservação com probabilidade de toque de óleo em caso de descarga de pior caso
durante atividade da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
Unidade de
ambiental
ambiental
Categoria
Conservação
Período 1 Período 2 Período 1 Período 2 Período 1 Período 2
RESEX PRAINHA DO
BAIXA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
MÉDIA
CANTO VERDE
RESEX DO BATOQUE
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
APA BAÍA DE
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
CAMAMU
APA BAÍA DE TODOS
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
OS SANTOS
APA COROA
Uso
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
Sustentável VERMELHA
APA DOS RECIFES DE
BAIXA
MÉDIA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
CORAIS
APA DE GUADALUPE
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
APA DE SANTA CRUZ
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
APA DO
MANGUEZAL DA
BAIXA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
MÉDIA
BARRA GRANDE
Nota: APA – Área de Proteção Ambiental; ARIE – Área de Relevante Interesse Ecológico; ESEC – Estação
Ecológica; REBIO – Reserva Biológica; RVS – Refúgio da Vida Silvestre; RESEX – Reserva Extrativista;
PE- Parque Estadual; PARNA – Parque Nacional; RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural.

5. SENSIBILIDADE AMBIENTAL
Pontos de captação de água
Pontos de captação de água são classificados como aspectos de ALTA sensibilidade, dada a grande
importância para as atividades socioeconômicas locais. Nota-se, entretanto, que na região
potencialmente afetada por derramamento de óleo a partir das atividades da ExxonMobil na Bacia de
Sergipe -Alagoas não foram identificados pontos de captação de água.

Áreas residenciais, de recreação e outras concentrações humanas
Incidentes envolvendo o derramamento de óleo no mar podem trazer graves consequências para
atividades econômicas desenvolvidas no litoral, como pesca e turismo, além de áreas residenciais e de
recreação.
As populações humanas na área sujeita à presença de óleo estariam expostas a uma série de efeitos
negativos à saúde decorrentes do contato com os componentes do óleo e, desse modo, são
classificadas com sensibilidade ALTA.
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Considerando a probabilidade de toque em função de derramamento de óleo durante das atividades
da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas, as áreas residenciais, de recreação e outras concentrações
humanas potencialmente afetadas são classificadas conforme apresentado na Tabela 4.
Tabela 4: Análise de vulnerabilidade das áreas residenciais, de recreação e outras concentrações humanas
que podem ser afetadas em caso de derramamento de óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia
de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Áreas residenciais, de
Probabilidade (%)
ambiental
ambiental
recreação e outras
UF
Município
concentrações
Período Período Período Período Período Período
humanas
1
2
1
2
1
2
Barra de Santo
Casas residenciais /
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Antônio
veraneio
Praia
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
Barra de São
Casas residenciais /
Miguel
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
veraneio
Barreiros
Praia
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA

AL

Coruripe

Praia

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Jequiá da Praia

Praia

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Maceió

Praia

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Maragogi

Praia
Casas residenciais /
veraneio
Praia

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Paripueira
Passo de
Camaragibe
Alcobaça

Praia

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Praia

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Área de mergulho

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

Cairu

Área de mergulho

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Camaçari

Área de mergulho

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Caravelas

Área de mergulho

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

Conde

Praia

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Esplanada

Praia

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Área de mergulho
Casas
residenciais/veraneio
Áreas recreacionais e
locais de acesso
Casas
residenciais/veraneio
Praia

ALTA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

ALTA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Marechal
Deodoro

Ilhéus
BA
Itaparica
Jandaíra

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Área de mergulho

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Hotel/Resort

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Mata de São
João

Praia

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Mucuri

Casas residenciais /
veraneio

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Maraú

Rev.00

Março/2020

10

Plano de Emergência Individual
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE E

Tabela 4: Análise de vulnerabilidade das áreas residenciais, de recreação e outras concentrações humanas
que podem ser afetadas em caso de derramamento de óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia
de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Áreas residenciais, de
Probabilidade (%)
ambiental
ambiental
recreação e outras
UF
Município
concentrações
Período Período Período Período Período Período
humanas
1
2
1
2
1
2
Mucuri
Praia
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Nova Viçosa

Área de mergulho

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Porto Seguro

Área de mergulho
Áreas recreacionais e
locais de acesso
Área de mergulho

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Camping

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Área de mergulho

ALTA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

Hotel/Resort
Casas
residenciais/veraneio
Casas residenciais
/veraneio
Hotel/Resort

ALTA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

ALTA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Prado
Salvador
Santa Cruz
BA Cabrália
Una
Uruçuca
Valença

Vera Cruz

CE

ES

Hotel/Resort

Aquiraz

Praias

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Caucaia

Praias

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Paraipaba

Praias

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Trairi
Conceição da
Barra
Conceição da
Barra

Praias
Casas residenciais /
veraneio

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Linhares
São Mateus

Hotel / Resort
Casas residenciais /
veraneio
Casas residenciais /
veraneio
Hotel / Resort

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Praia
Casas residenciais /
veraneio
Praia

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Hotel / Resort

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Praia

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Goiana

Praia

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

João Pessoa

Praia

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Lucena

Praia

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Mataraca

Praia

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Baía da Traição
Cabedelo
PB

Área de mergulho

Conde
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Tabela 4: Análise de vulnerabilidade das áreas residenciais, de recreação e outras concentrações humanas
que podem ser afetadas em caso de derramamento de óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia
de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Áreas residenciais, de
Probabilidade (%)
ambiental
ambiental
recreação e outras
UF
Município
concentrações
Período Período Período Período Período Período
humanas
1
2
1
2
1
2
Barreiros
Praia
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Goiana

PE

Praia

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Ilha de Itamaracá Praia

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Olinda

Praia

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Paulista

Praia

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Recife

Praia

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Sirinhaém

Praia

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

ALTA

Tamandaré

Praia

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Ceará-mirim

Praias
Casas residenciais /
veraneio
Praias

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Extremoz

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Maxaranguape

Praia

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Natal

Praias

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Praias

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Praias

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

RN Nísia Floresta
Parnamirim

SE

Rio do Fogo
Praia
Senador
Praias
Georgino Avelino
Tibau do Sul
Praias

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Touros

Praias

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Aracaju
Barra dos
Coqueiros
Estância

Praia

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

Praia

MÉDIA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

Praia

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Para avaliar a sensibilidade dos diferentes tipos de ecossistemas presentes na região, foi utilizada a
metodologia adotada pelo Ministério de Meio Ambiente no documento “Especificações e Normas
Técnicas para Elaboração de Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derramamento de Óleo”
(MMA,2004). Essa metodologia a linha de costa brasileira é classificada utilizando-se o Índice de
Sensibilidade do Litoral (ISL).
Neste índice, os ecossistemas costeiros são classificados em uma escala crescente de sensibilidade
ambiental (variando de 1 a 10), baseada nas inter-relações entre os processos físicos, tipos de
substrato e biota associada, que produzem ambientes geomorfológica e ecologicamente específicos,
assim como padrões previsíveis de comportamento do óleo, padrões de transporte de sedimento e
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impactos biológicos. A classificação da linha de costa em diferentes ISLs é fundamental para previsão
do grau de impacto e da permanência do óleo derramado, e para seleção dos procedimentos de
resposta e limpeza a serem adotados no caso de uma emergência.
A Tabela 5 apresenta a classificação dos tipos de costa de acordo com a sensibilidade relativa a um
derramamento de óleo, utilizando o código de cores estabelecido pelo MMA (2010).
Tabela 5: Índice de Sensibilidade Ambiental (MMA, 2010).
Índice
(ISL)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rev.00

Cor

Tipo de Costa
- Costões rochosos lisos, de alta declividade, expostos
- Falésias em rochas sedimentares, expostas
Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais), expostas
- Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos
Terraços ou substratos de declividade média, expostos (terraço ou plataforma de
abrasão, terraço arenítico exumado bem consolidado etc.)
- Praias dissipativas de areia média a fina, expostas
- Faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas à ação de ressacas
(restingas isoladas ou múltiplas, feixes alongados de restingas tipo “long beach”)
- Escarpas e taludes íngremes (formações do grupo Barreiras e Tabuleiros
Litorâneos), expostos
Campos de dunas expostas
- Praias de areia grossa
- Praias intermediárias de areia fina a média, expostas
Praias de areia fina a média, abrigadas
- Praias mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de corais
- Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de vegetação
Recifes areníticos em franja
- Praias de cascalho (seixos e calhaus)
- Costa de detritos calcários
- Depósito de tálus
- Enrocamentos ("rip-rap", guia corrente, quebra-mar) expostos
Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções lateríticas (disformes e
porosas)
- Planície de maré arenosa exposta
Terraço de baixa-mar
- Escarpa/encosta de rocha lisa, abrigada
- Escarpa/encosta de rocha não lisa, abrigada
- Escarpas e taludes íngremes de areia, abrigados
Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados
- Planície de maré arenosa/lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras não
vegetadas
- Terraço de baixa-mar lamoso abrigado
Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais
- Deltas e barras de rio vegetadas
- Terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e lagoas
- Brejo salobro ou de água salgada, com vegetação adaptada ao meio salobro ou
salgado, apicum
- Marismas
Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)
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Para esta análise de vulnerabilidade, os 10 ISL definidos pelo MMA (2004) são agrupados em três
categorias de sensibilidade ambiental, conforme apresentado na Tabela 6.
Tabela 6:Classificação dos tipos de costa em níveis de sensibilidade (SILVA e ARAÚJO, 2004).
Sensibilidade Ambiental
ISL

•

BAIXA

ISL 1 a 4

MÉDIA

ISL 5 a 8

ALTA

ISL 9 e 10

Sensibilidade Alta (ISL 9 e 10) - Regiões com ecossistemas de grande relevância
ambiental, caracterizados por intensa atividade socioeconômica (desenvolvimento
urbano,

facilidades

recreacionais,

atividades

extrativistas,

patrimônio

cultural/arqueológico, áreas de manejo), com áreas de reprodução e alimentação; e zona
costeira composta por manguezais, lagoas e costões rochosos a planícies de maré
protegidas.
•

Sensibilidade Média (ISL entre 5 e 8) - Regiões com ecossistemas de moderada
relevância ambiental, caracterizados também por moderados usos humanos, sem áreas
de reprodução e alimentação, e zona costeira composta por praias a planícies de maré
expostas.

•

Sensibilidade Baixa (ISL entre 1 e 4) - Regiões com ecossistemas de baixa relevância
ambiental, de usos humanos incipientes, sem áreas de reprodução e alimentação, e zona
costeira composta por costões rochosos, estruturas artificiais e/ou rochas expostas.

A fim de fornecer subsídios à análise de vulnerabilidade, foram elaboradas Cartas de Sensibilidade
Ambiental ao Óleo (Cartas SAO) para região de abrangência indicada pelos resultados da modelagem
de dispersão de óleo.
Para a elaboração das Cartas SAO, foram utilizados os seguintes documentos:
•

Mapeamento das Unidades Territoriais. IBGE, 2013;

•

Especificações e Normas Técnicas para a Elaboração de Cartas de Sensibilidade
Ambiental a Derramamentos de Óleo – Cartas SAO. MMA, 2004; e

•

Dados de campo (Witt O’Brien’s Brasil).

Por fim, foram elaborados Mapas de Vulnerabilidade apresentando o produto das características
encontradas nas Cartas SAO com os resultados da modelagem probabilística de dispersão de óleo
no mar.
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Áreas Ecologicamente Sensíveis
A região costeira sujeita ao toque de óleo é composta por diversidade de ecossistemas litorâneos, com
destaque para presença de costões rochosos (ISL 1), praia de área fina (ISL 4), praias arenosas (ISL 3) e
de cascalho (ISL 6), escarpas taludes íngremes de areia (ISL 8), entre outros. Os resultados da análise
de vulnerabilidade, de acordo com o tipo de ISL presente em cada município costeiro vulnerável ao
derramamento de óleo, são apresentados na Tabela 7.
Tabela 7: Sensibilidade ambiental dos segmentos costeiros com probabilidade de toque de óleo no caso de
incidente com óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
Sensibilidade
ambiental
UF
Município
ISL
ambiental
Período 1
Período 2 Período 1 Período 2

Barra de Santo Antônio

Barra de São Miguel
Brejo Grande

Coruripe

AL
Japaratinga

Jequiá da Praia

Maceió

Rev.00

4

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

8

MÉDIA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

9

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

10

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

4

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

5

MÉDIA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

4

BAIXA

BAIXA

-

BAIXA

-

3

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

5

MÉDIA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

9

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

10

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

4

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

7

MÉDIA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

9

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

10

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

1

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

1

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

5

MÉDIA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

6

MÉDIA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

8

MÉDIA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

9

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

10

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA
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Tabela 7: Sensibilidade ambiental dos segmentos costeiros com probabilidade de toque de óleo no caso de
incidente com óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
Sensibilidade
ambiental
UF
Município
ISL
ambiental
Período 1
Período 2 Período 1 Período 2
Maragogi

Marechal Deodoro

Paripueira

Passo de Camaragibe

AL
Piaçabuçu

Porto de Pedras

Roteiro
São José da Coroa Grande

São Miguel dos Milagres

Alcobaça
BA

Belmonte

Rev.00

4

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

4

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

5

MÉDIA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

8

MÉDIA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

10

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

4

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

10

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

4

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

7

MÉDIA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

9

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

10

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

3

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

5

MÉDIA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

10

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

4

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

7

MÉDIA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

9

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

10

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

4

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

4

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

7

MÉDIA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

9

ALTA

BAIXA

ALTA

MÉDIA

ALTA

4

BAIXA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

7

MÉDIA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

9

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

10

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

3

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

4

BAIXA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

10

ALTA

BAIXA

-

MÉDIA

-
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Tabela 7: Sensibilidade ambiental dos segmentos costeiros com probabilidade de toque de óleo no caso de
incidente com óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
Sensibilidade
ambiental
UF
Município
ISL
ambiental
Período 1
Período 2 Período 1 Período 2

Cairu

Camaçari

Canavieiras
Candeias

Caravelas

BA

Conde

Entre Rios
Igrapiúna

Ilhéus

Itacaré

Rev.00

3

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

4

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

6

MÉDIA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

9

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

10

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

5

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

3

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

10

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

-

MÉDIA

-

1

BAIXA

BAIXA

-

BAIXA

-

2

BAIXA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

4

BAIXA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

6

MÉDIA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

9

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

10

ALTA

BAIXA

-

MÉDIA

-

4

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

6

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

10

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

3

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

4

BAIXA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

7

MÉDIA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

2

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

3

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

4

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

6

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

7

MÉDIA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

8

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

10

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

1

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

2

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA
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Tabela 7: Sensibilidade ambiental dos segmentos costeiros com probabilidade de toque de óleo no caso de
incidente com óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
Sensibilidade
ambiental
UF
Município
ISL
ambiental
Período 1
Período 2 Período 1 Período 2
4

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

10

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

-

BAIXA

-

8

MÉDIA

BAIXA

-

MÉDIA

-

9

ALTA

BAIXA

-

MÉDIA

-

4

BAIXA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

6

MÉDIA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

9

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

10

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

4

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

7

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

10

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

Jandaíra

10

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

Lauro de Freitas

5

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

9

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

10

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

5

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

10

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

-

BAIXA

-

7

MÉDIA

BAIXA

-

MÉDIA

-

4

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

10

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

4

BAIXA

BAIXA

-

BAIXA

-

9

ALTA

BAIXA

-

MÉDIA

-

10

ALTA

BAIXA

-

MÉDIA

-

4

BAIXA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

7

MÉDIA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

8

MÉDIA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

9

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

10

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

Itacaré

Itaparica

Ituberá

Ituperá

Jaguaripe

BA

Maraú

Mata de São João

Mucuri

Nilo Peçanha

Nova Viçosa

Porto Seguro

Rev.00
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Tabela 7: Sensibilidade ambiental dos segmentos costeiros com probabilidade de toque de óleo no caso de
incidente com óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
Sensibilidade
ambiental
UF
Município
ISL
ambiental
Período 1
Período 2 Período 1 Período 2

Prado

Salvador

Santa Cruz Cabrália
BA
Saubara

Una

Uruçuca

Valença

Vera Cruz

CE

Rev.00

Caucaia

4

BAIXA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

5

MÉDIA

BAIXA

-

MÉDIA

-

7

MÉDIA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

9

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

10

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

1

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

2

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

4

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

5

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

6

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

8

MÉDIA

BAIXA

-

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

10

ALTA

BAIXA

-

MÉDIA

-

4

BAIXA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

7

MÉDIA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

9

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

9

ALTA

BAIXA

-

MÉDIA

-

10

ALTA

BAIXA

-

MÉDIA

-

3

BAIXA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

4

BAIXA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

10

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

2

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

4

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

6

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

7

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

8

MÉDIA

BAIXA

-

MÉDIA

-

9

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

10

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

8

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

1

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA
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Tabela 7: Sensibilidade ambiental dos segmentos costeiros com probabilidade de toque de óleo no caso de
incidente com óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
Sensibilidade
ambiental
UF
Município
ISL
ambiental
Período 1
Período 2 Período 1 Período 2

Caucaia

Fortaleza
CE

Itapipoca
Paraipaba
São Gonçalo do Amarante

Trairi

Conceição da Barra

ES
Linhares

Mucuri

São Mateus

Baía da Traição
PB

Cabedelo

Rev.00

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

6

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

8

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

9

ALTA

-

BAIXA

-

MÉDIA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

6

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

8

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

2

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

7

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

9

ALTA

-

BAIXA

-

MÉDIA

3

BAIXA

BAIXA

-

BAIXA

-

4

BAIXA

BAIXA

-

BAIXA

-

6

MÉDIA

BAIXA

-

MÉDIA

-

7

MÉDIA

BAIXA

-

MÉDIA

-

8

MÉDIA

BAIXA

-

MÉDIA

-

9

ALTA

BAIXA

-

MÉDIA

-

10

ALTA

BAIXA

-

MÉDIA

-

4

BAIXA

BAIXA

-

BAIXA

-

10

ALTA

BAIXA

-

MÉDIA

-

6

MÉDIA

BAIXA

-

MÉDIA

-

9

ALTA

BAIXA

-

MÉDIA

-

10

ALTA

BAIXA

-

MÉDIA

-

4

BAIXA

BAIXA

-

BAIXA

-

3

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

5

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

6

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

8

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA
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Tabela 7: Sensibilidade ambiental dos segmentos costeiros com probabilidade de toque de óleo no caso de
incidente com óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
Sensibilidade
ambiental
UF
Município
ISL
ambiental
Período 1
Período 2 Período 1 Período 2
9

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

10

ALTA

-

BAIXA

-

MÉDIA

2

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

6

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

1

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

3

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

10

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

Lucena

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

Marcação

5

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

Pitimbu

9

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

8

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

9

ALTA

-

BAIXA

-

MÉDIA

10

ALTA

-

BAIXA

-

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

7

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

8

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

6

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

1

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

5

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

6

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

7

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

10

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

Cabedelo

Conde

João Pessoa

PB

Santa Rita

Barreiros
Cabo de Santo Agostinho
PE
Goiana

Igarassu

PE

Ilha de Itamaracá

Ipojuca
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Tabela 7: Sensibilidade ambiental dos segmentos costeiros com probabilidade de toque de óleo no caso de
incidente com óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
Sensibilidade
ambiental
UF
Município
ISL
ambiental
Período 1
Período 2 Período 1 Período 2

Ipojuca

Jaboatão dos Guararapes

Olinda

PE

Paulista

Recife

Sirinhaém

Tamandaré

Ceará-mirim

RN
Extremoz

Rev.00

5

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

6

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

8

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

6

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

8

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

6

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

8

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

10

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

6

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

8

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

6

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

8

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

2

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

1

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

4

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

5

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

6

MÉDIA

-

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

3

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

5

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

8

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA
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Tabela 7: Sensibilidade ambiental dos segmentos costeiros com probabilidade de toque de óleo no caso de
incidente com óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
Sensibilidade
ambiental
UF
Município
ISL
ambiental
Período 1
Período 2 Período 1 Período 2

Natal

Parnamirim
Timbau do Sul

Baía Formosa

Maxaranguape

RN

Nísia Floresta

Parnamirim

Rio do Fogo

Tibau do Sul

Touros
Aracaju

Barra dos Coqueiros
SE
Brejo Grande

Estância

Rev.00

4

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

5

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

6

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

4

BAIXA

BAIXA

-

BAIXA

-

5

MÉDIA

BAIXA

-

MÉDIA

-

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

5

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

5

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

5

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

6

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

7

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

9

ALTA

-

BAIXA

-

MÉDIA

6

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

9

ALTA

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

6

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

1

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

5

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

4

BAIXA

-

BAIXA

-

BAIXA

6

MÉDIA

-

BAIXA

-

MÉDIA

7

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

3

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

6

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

8

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

10

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

4

BAIXA

-

MÉDIA

-

MÉDIA

10

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

3

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

7

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA
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Tabela 7: Sensibilidade ambiental dos segmentos costeiros com probabilidade de toque de óleo no caso de
incidente com óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
Sensibilidade
ambiental
UF
Município
ISL
ambiental
Período 1
Período 2 Período 1 Período 2

SE

Itaporanga D'Ajuda

3

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

Jandaíra

3

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

Pacatuba

3

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

3

BAIXA

BAIXA

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

10

ALTA

BAIXA

MÉDIA

MÉDIA

MÉDIA

Pirambu

Áreas de importância socioeconômica
De acordo com a modelagem numérica de dispersão de óleo, existem oito estados na zona costeira
que poderão ser potencialmente impactados pela atividade nos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573. Alguns desses municípios possuem forte
presença humana, com infraestrutura urbana bastante desenvolvida. As principais atividades
socioeconômicas desenvolvidas são a pesca, o turismo e a comércio.
Incidentes envolvendo o derramamento de óleo no mar podem trazer graves consequências para as
atividades humanas desenvolvidas no litoral. No caso da pesca, a restrição ao exercício da atividade
pode resultar em impactos financeiros para as comunidades.
Para o turismo, limitações quanto ao uso das praias, por perda de balneabilidade, ou como
consequência das ações de resposta à emergência, também podem resultar em impactos. Assim,
essas atividades socioeconômicas são classificadas como sendo de ALTA sensibilidade.
A tabela a seguir apresenta a análise de vulnerabilidade dos recursos socioeconômicos
potencialmente impactados por uma descarga de pior caso durante as atividades da ExxonMobil na
Bacia de Sergipe-Alagoas.
Tabela 8:Análise de vulnerabilidade dos recursos socioeconômicos que podem ser afetados em caso de
derramamento de óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
ambiental
ambiental
Recursos
UF
Município
Socioeconômicos
Período Período Período Período Período Período
1
2
1
2
1
2
Barra de Santo
Pesca artesanal
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Antônio
AL
Pesca artesanal
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
Barra de São
Miguel
Pesca industrial
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
-
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Tabela 8:Análise de vulnerabilidade dos recursos socioeconômicos que podem ser afetados em caso de
derramamento de óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
ambiental
ambiental
Recursos
UF
Município
Socioeconômicos
Período Período Período Período Período Período
1
2
1
2
1
2
Barra de São
Pesca recreativa
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Miguel
Barreiros
Pesca recreativa
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
Pesca artesanal

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca industrial

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca recreativa

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca recreativa

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca artesanal

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca artesanal

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca artesanal

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca industrial

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca recreativa

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca recreativa

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca industrial

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

ALTA

Pesca artesanal

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca industrial

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca recreativa

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca recreativa

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca artesanal

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

ALTA

Pesca recreativa

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca artesanal

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca industrial

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

ALTA

Pesca artesanal

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca industrial

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca industrial

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca artesanal

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

ALTA

Pesca industrial

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca artesanal

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca artesanal

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca artesanal

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca recreativa

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca artesanal

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca recreativa

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Canavieiras

Pesca artesanal

ALTA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

Caravelas

Pesca artesanal

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Conde

Pesca artesanal

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Coruripe

Japaratinga
Jequiá da
Praia
Maceió

Maragogi
AL
Marechal
Deodoro
Paripueira
Passo de
Camaragibe
Piaçabuçu
Roteiro
São Miguel
dos Milagres
Alcobaça
Barra de
Caravelas
Belmonte
Cairu
BA
Camaçari
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Tabela 8:Análise de vulnerabilidade dos recursos socioeconômicos que podem ser afetados em caso de
derramamento de óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
ambiental
ambiental
Recursos
UF
Município
Socioeconômicos
Período Período Período Período Período Período
1
2
1
2
1
2
Pesca industrial
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Conde
Pesca recreativa
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Cumuruxatiba Pesca artesanal

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca artesanal

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca industrial

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca recreativa

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Esplanada

Pesca recreativa

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Igrapiúna

Pesca artesanal

ALTA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

Pesca artesanal

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca recreativa
Cultivo e extração de
recursos naturais
Pesca artesanal
Fortalezas/Fortes
históricos
Local histórico

ALTA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Rampa para embarcações

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca artesanal

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca artesanal

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Pesca artesanal

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca industrial

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca recreativa

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Mata de São
João

Pesca industrial

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca recreativa

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Mucuri

Pesca recreativa

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Mundaí

Pesca artesanal

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Nilo Peçanha

Pesca artesanal

ALTA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

Nova Viçosa

Pesca artesanal

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca recreativa

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca artesanal

ALTA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

Áreas sob gestão especial
Cultivo e extração de
recursos naturais
Pesca artesanal
Fortalezas/Fortes
históricos
Instalações navais

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca recreativa
Outras instalações
militares

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Entre Rios

Ilhéus

Itacaré

Itaparica

Ituberá
BA
Jandaíra

Porto Seguro

Prado

Salvador
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Tabela 8:Análise de vulnerabilidade dos recursos socioeconômicos que podem ser afetados em caso de
derramamento de óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
ambiental
ambiental
Recursos
UF
Município
Socioeconômicos
Período Período Período Período Período Período
1
2
1
2
1
2
Salvador
Pesca artesanal
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Santa Cruz
Pesca artesanal
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
Cabrália
Saubara
Pesca artesanal
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Pesca artesanal

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca recreativa

ALTA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

Pesca artesanal
Fortalezas/Fortes
históricos
Pesca artesanal

ALTA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca artesanal

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca recreativa

ALTA

-

ALTA

ALTA

ALTA

-

Pesca artesanal

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Pesca industrial

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Pesca artesanal

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Pesca industrial

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Cascavel

Pesca industrial

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Caucaia

Pesca artesanal

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Terminal de petróleo

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Pesca artesanal

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Pesca industrial

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Pesca artesanal

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Itarema

Pesca industrial

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Paracuru

Pesca industrial

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Paraipaba
São Gonçalo
do Amarante

Pesca artesanal

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Pesca industrial

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Colonia de Pescadores

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Local historico

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca recreativa
Terminal de desembarque
de pescado
Pesca artesanal

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca recreativa

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca artesanal

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Terminal de petroleo

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca artesanal
Fortalezas / Fortes
historicos
Pesca recreativa

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Una
BA

Uruçuca

Vera Cruz

Aquiraz
Beberibe

Fortaleza
CE Icapus
Itapipoca

Conceição da
Barra
ES
Linhares
São Mateus

PB

Baía da
Traição
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Tabela 8:Análise de vulnerabilidade dos recursos socioeconômicos que podem ser afetados em caso de
derramamento de óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
ambiental
ambiental
Recursos
UF
Município
Socioeconômicos
Período Período Período Período Período Período
1
2
1
2
1
2
Complexo industrial com
uso / estoque de
BAIXA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA MÉDIA
Cabedelo
derivados de petroleo
Pesca artesanal
BAIXA MÉDIA
ALTA
ALTA
MÉDIA MÉDIA
Pesca recreativa

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Terminal de petroleo
Fortalezas / Fortes
historicos
Pesca artesanal

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Pesca industrial

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Pesca recreativa

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Pesca industrial

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Pesca artesanal

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Pesca recreativa

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Pesca artesanal

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Pesca industrial

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Pesca recreativa

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Cabo de Santo Pesca industrial
Agostinho
Pesca recreativa

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca industrial

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

Pesca recreativa

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca industrial

-

MÉDIA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Pesca artesanal

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Pesca artesanal

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca recreativa

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Terminal de petroleo

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca artesanal

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca artesanal

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca recreativa

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca industrial

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Sirinhaém

Pesca recreativa
Terminal de desembarque
de pescado
Pesca industrial

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Tamandaré

Pesca artesanal

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Baía Formosa

Pesca industrial

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

RN Extremoz

Pesca industrial

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Galinhos

Pesca industrial

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Cabedelo

PB

Conde
João Pessoa
Mataraca
Pitimbu

Rio Tinto

Goiana
Ilha de
Itamaracá
Ipojuca
PE

Jaboatão dos
Guararapes
Olinda
Paulista
Recife
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Tabela 8:Análise de vulnerabilidade dos recursos socioeconômicos que podem ser afetados em caso de
derramamento de óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
ambiental
ambiental
Recursos
UF
Município
Socioeconômicos
Período Período Período Período Período Período
1
2
1
2
1
2
Macau
Pesca artesanal
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Natal

Pesca artesanal

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

BAIXA

-

ALTA

ALTA

MÉDIA

-

-

MÉDIA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Pesca industrial

-

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Pesca artesanal

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca industrial

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca recreativa

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

Pesca recreativa

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca industrial

ALTA

MÉDIA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca artesanal

MÉDIA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Terminal de petroleo

MÉDIA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca artesanal

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca industrial

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca recreativa

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca artesanal

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

Pesca artesanal

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca industrial

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Pesca recreativa

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

Rio do Fogo
Pesca recreativa
São Bento do
Pesca artesanal
Norte
RN
São Miguel do
Pesca artesanal
Gostoso
Pesca artesanal
Tibau do Sul
Pesca industrial
Touros
Aracaju

Barra dos
Coqueiros
SE
Estância
Itaporanga
D'ajuda
Pacatuba
Pirambu

Rotas de Transporte
Com relação às rotas de transporte marítimo, a Bacia de Sergipe-Alagoas é uma região com
significativa movimentação de embarcações e outras atividades da indústria de petróleo, é pode ser
impactada por um incidente com derramamento de óleo.
O aumento no tráfego de embarcações de resposta pode interferir nas rotas marítimas e há
possibilidade de as embarcações entrarem em contato com o derramamento de óleo. Assim, as rotas
de transporte aquaviário foram classificadas com ALTA sensibilidade.
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A Tabela 9 apresenta a vulnerabilidade ambiental para as demais rotas e/ou instalações de acesso
potencialmente afetadas por derramamento de óleo na Bacia de Sergipe-Alagoas decorrente das
atividades da ExxonMobil.
Tabela 9: Vulnerabilidade ambiental de rotas de acesso potencialmente afetadas por derramamento de
óleo em caso de derramamento de óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
ambiental
ambiental
UF
Município
Rotas de Transporte
Período Período Período Período Período Período
1
2
1
2
1
2
Rampa para
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
embarcações
Barra de São
Estrada de acesso a
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
Miguel
costa
Rampa para
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
embarcações
Estrada de acesso a
Coruripe
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
costa
Estrada de acesso a
AL
Maceió
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
costa
Marechal
Rampa para
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
Deodoro
embarcações
Passo de
Portos e
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
Camaragibe
atracadouros
Portos e
Porto de Pedras
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
atracadouros
São Miguel dos Portos e
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Milagres
atracadouros
Estrada de acesso a
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
costa
Conde
Portos e
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
atracadouros
Portos e
Igrapiúna
MÉDIA
ALTA
ALTA
ALTA
atracadouros
Marina/Iate clube
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
Ilhéul
Portos e
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
atracadouros
Portos e
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
atracadouros
BA
Rampa para
Itaparica
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
embarcações
Ferry-boat
MÉDIA BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Portos e
Jandaíra
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
atracadouros
Portos e
Mucuri
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
atracadouros
Ferry-boat
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Salvador
Portos e
ALTA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
atracadouros
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Tabela 9: Vulnerabilidade ambiental de rotas de acesso potencialmente afetadas por derramamento de
óleo em caso de derramamento de óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
ambiental
ambiental
UF
Município
Rotas de Transporte
Período Período Período Período Período Período
1
2
1
2
1
2
Portos e
Valença
MÉDIA BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
atracadouros
BA
Heliporto
MÉDIA BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Vera Cruz
Portos e
MÉDIA BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÉDIA
atracadouros
Portos e
Fortaleza
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
atracadouros
CE
São Gonçalo do Portos e
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Amarante
atracadouros
Conceição da
Portos e
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Barra
atracadouros
Conceição da
Rampa para
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Barra
embarcações
Estrada de acesso a
Linhares
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
costa
ES
Estrada de acesso a
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
costa
Portos e
São Mateus
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
atracadouros
Rampa para
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
embarcações
Estrada de acesso a
Baía da Traição
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
costa
Estrada de acesso a
BAIXA MÉDIA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
costa
Cabedelo
Marina / Iate Clube
BAIXA MÉDIA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
PB
Ferry-boat
BAIXA
ALTA
ALTA
MÉDIA
Conde
Marina / Iate Clube
BAIXA MÉDIA
ALTA
ALTA
MÉDIA
ALTA
João Pessoa

Marina / Iate Clube

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

Mataraca

Ferry-boat
Portos e
atracadouros
Estrada de acesso a
costa
Marina / Iate Clube
Portos e
atracadouros
Rampa para
embarcações
Ferry-boat
Portos e
atracadouros
Portos e
atracadouros

BAIXA

BAIXA

ALTA

ALTA

MÉDIA

MÉDIA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

MÉDIA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

ALTA

MÉDIA

ALTA

BAIXA

ALTA

ALTA

-

MÉDIA

Ipojuca

PE

Paulista

Recife
RN
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Tabela 9: Vulnerabilidade ambiental de rotas de acesso potencialmente afetadas por derramamento de
óleo em caso de derramamento de óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Vulnerabilidade
Probabilidade (%)
ambiental
ambiental
UF
Município
Rotas de Transporte
Período Período Período Período Período Período
1
2
1
2
1
2
Barra dos
Portos e
SE
MÉDIA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
Coqueiros
atracadouros

Recursos Biológicos
Os efeitos nocivos do óleo sobre a fauna dependem de fatores como: a composição do óleo vazado; a
dose e o tempo de exposição dos indivíduos; a via de exposição (inalação, ingestão, absorção, ou
externa); e os fatores de risco biomédicos do animal (fase do ciclo de vida, idade, sexo e estado de
saúde) (NOAA, 2010).
De modo geral, esses efeitos podem se dar de forma imediata ou a longo prazo, resultando, dentre
outras coisas, em:
•

Morte direta por recobrimento e asfixia;

•

Morte direta por intoxicação;

•

Alterações populacionais, em consequência da morte de larvas e recrutas, da redução
nas taxas de fertilização ou de perturbações na cadeia trófica;

•

Incorporação de substâncias carcinogênicas/Bioacumulação; e

•

Efeitos indiretos subletais (morte ecológica).

A susceptibilidade dos grupos presentes em áreas eventualmente impactadas pelo óleo, no entanto,
está diretamente relacionada com os hábitos de vida de cada espécie – forrageio, predação,
capacidade de mergulho e habitats preferenciais (AIUKÁ; IMA, 2013).
A Bacia de Sergipe-Alagoas apresenta uma elevada diversidade de organismos no ambiente marinho.
Diferentes grupos estão presentes na área com probabilidade de toque de óleo, incluindo
representantes do plâncton, nécton, bentos, aves, mamíferos, peixes e répteis.
Essa Análise de Vulnerabilidade considerou para aplicação da matriz apresentada na Tabela 1, apenas
os elementos da fauna marinha potencialmente impactados, visto que não foram identificados
representantes dos demais componentes ambientais relevantes descritos pela Resolução CONAMA n°
398/2008 na região (como bancos submarinos ou ilhas oceânicas). Os resultados obtidos a partir da
aplicação da matriz são brevemente apresentados na Tabela 10 e analisados em seguida.
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Tabela 10: Vulnerabilidade dos componentes ambientais potencialmente impactados no caso de um
vazamento de óleo de pior caso em decorrência das atividades da ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
Sensibilidade
Probabilidade de
Vulnerabilidade
Componente ambiental
ambiental
presença de óleo
ambiental
Plâncton
BAIXA
ALTA
MÉDIA
(na região adjacente à fonte do vazamento)
Plâncton
BAIXA
BAIXA
BAIXA
(nas regiões distantes da fonte)
Bentos
MÉDIA
ALTA
ALTA
(na região adjacente à fonte do vazamento)
Bentos
MÉDIA
BAIXA
MÉDIA
(nas regiões distantes da fonte)
Ictiofauna
MÉDIA
ALTA
ALTA
(na região adjacente à fonte do vazamento)
Ictiofauna
MÉDIA
BAIXA
MÉDIA
(nas regiões distantes da fonte)
Mastofauna
ALTA
ALTA
ALTA
(na região adjacente à fonte do vazamento)
Mastofauna
ALTA
BAIXA
MÉDIA
(nas regiões distantes da fonte)
Herpetofauna
ALTA
ALTA
ALTA
(na região adjacente à fonte do vazamento)
Herpetofauna
ALTA
BAIXA
MÉDIA
(nas regiões distantes da fonte)
Avifauna
ALTA
ALTA
ALTA
(na região adjacente à fonte do vazamento)
Avifauna
ALTA
BAIXA
MÉDIA
(nas regiões distantes da fonte)

Plâncton
A comunidade planctônica, de maneira geral, possui capacidade de locomoção limitada, sendo
transportados passivamente pelas correntes e movimentos d’água (BONECKER et al., 2009). Neste
contexto, tais organismos estariam altamente susceptíveis aos efeitos tóxicos do óleo, no caso de um
incidente com vazamento para o mar.
Entretanto, não são esperados impactos graves sobre tais comunidades, tendo em vista seu curto ciclo
de vida, suas altas taxas de reprodução e a elevada taxa de recolonização por indivíduos oriundos de
fora da área afetada (IPIECA, 1991). Levando em consideração tais variáveis, considera-se que o
plâncton presente na área de abrangência do presente estudo apresenta BAIXA sensibilidade
ambiental ao óleo, e vulnerabilidade variando de MÉDIA a BAIXA dependendo da região avaliada.
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Bentos
A comunidade bentônica presente na área de estudo é classificada com sensibilidade MÉDIA, uma vez
que esses seres costumam ocupar regiões próximas ao sedimento, afastadas da linha d’água, onde o
óleo tende a permanecer no caso de um derramamento.
Durante um eventual derramamento de óleo, este grupo de animais teria ALTA vulnerabilidade na
região próxima ao incidente em função das altas probabilidades de presença de óleo indicadas pela
modelagem. Conforme afasta-se da região do incidente, as probabilidades de presença de óleo vão
diminuindo até um ponto em que a vulnerabilidade passa a ser categorizada como MÉDIA.

Ictiofauna
No caso de incidentes que resultam na presença de óleo, uma elevada taxa de mortalidade de ovos e
larvas de ictiofauna pode ser observada. Indivíduos adultos, entretanto, tendem a nadar para longe
das áreas afetadas, apresentando baixa susceptibilidade à contaminação (IPIECA, 1991). Tendo em
vista, contudo, a presença de espécies de elevado interesse econômico e de espécies sob alguma
categoria de ameaça, considera-se nesta Análise, de forma conservadora, que a ictiofauna presente
na região de interesse tem MÉDIA sensibilidade ambiental ao óleo.
Durante um eventual derramamento de óleo, este grupo de animais teria MÉDIA vulnerabilidade na
região próxima ao incidente em função das altas probabilidades de presença de óleo indicadas pela
modelagem. Conforme afasta-se da fonte, as probabilidades de presença de óleo vão diminuindo e,
consequentemente a vulnerabilidade vai decaindo até atingir a classificação BAIXA.

Mastofauna
Nas regiões vulneráveis ao óleo existem diversas espécies de mamíferos marinhos registrados e alguns
estão na lista nacional e internacional de espécies amaçadas de extinção. Além disso, áreas de
prioridade de conservação de cetáceos são encontradas, inclusive áreas de alimentação e reprodução.
Incidentes com derramamento de óleo no mar podem afetar pequenos cetáceos, tanto pela exposição
ao óleo dissolvido na coluna d’água, quanto pelo contato com a mancha na superfície, ao emergir para
respirar, sendo maior a probabilidade de contaminação durante os períodos de ocorrência desses
organismos na região (NOAA, 2010; AIUKÁ; IMA, 2013). Algumas espécies, entretanto, são capazes de
perceber as alterações ambientais provocadas pela presença do óleo, e costumam evitar áreas
contaminadas. Tais características conferem a esses grupos uma susceptibilidade média à
contaminação por óleo.
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Eventuais impactos sobre tais populações, entretanto, podem resultar em graves consequências,
tendo em vista a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, além da baixa taxa de reprodução
característica desses grupos. Sendo assim, considera-se de forma restritiva que a sensibilidade
ambiental dos cetáceos ao óleo é ALTA.
Durante um eventual derramamento de óleo, este grupo de animais teria ALTA vulnerabilidade na
região próxima a fonte em função das altas probabilidades de presença de óleo indicadas pela
modelagem. Conforme o óleo for se afastando da fonte, as probabilidades de presença de óleo vão
diminuindo e, consequentemente a vulnerabilidade vai decaindo até atingir a classificação MÉDIA.

Herpetofauna
Nas regiões vulneráveis ao contato com o óleo durante as atividades da ExxonMobil na Bacia de
Sergipe-Alagoas são áreas de grande importância para as tartarugas marinhas, considerando a
reprodução, migração, abrigo e alimentação que ocorrem nesta área. Na região, as cinco espécies de
tartaruga que aparecem no Brasil são: Tartaruga Verde (Chelonia mydas), Tartaruga de Ridley VerdeOliva (Lepidochelys olivacea), Tartaruga Cabeçuda (Caretta caretta), Tartaruga de Pente (Eretmochelys
imbricata), e Tartaruga de Couro (Dermochelys coriacea).
Répteis, em geral, apresentam ALTA sensibilidade ambiental ao óleo. As tartarugas marinhas, por
exemplo, apresentam respiração pulmonar, o que as torna altamente susceptíveis a manchas de óleo
na superfície da água. A possibilidade de consumo de presas contaminadas e o fato desses animais não
apresentarem comportamento de fuga de águas oleadas também influenciam sua susceptibilidade ao
óleo (NOAA, 2010).
Durante um eventual derramamento de óleo, este grupo de animais teria ALTA vulnerabilidade na
região próxima à fonte em função das altas probabilidades de presença de óleo indicadas pela
modelagem. Conforme o óleo for se afastando da fonte, as probabilidades de presença de óleo vão
diminuindo e, consequentemente a vulnerabilidade vai decaindo até atingir a classificação MÉDIA.

Avifauna
Os representantes dos grupos de aves presentes na área de estudo têm sua sensibilidade ao óleo
classificada como ALTA (sobretudo as aves mergulhadoras, marinhas e costeiras), tendo em vista que
esses animais vivem nas camadas superficiais do mar, sendo suscetíveis ao contato direto com óleo
com consequente perda da impermeabilidade das penas, dentre outros males (LEIGHTON, 2000).
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Durante um eventual derramamento de óleo, este grupo de animais teria ALTA vulnerabilidade na
região próxima ao incidente em função das altas probabilidades de presença de óleo indicadas pela
modelagem. Conforme o óleo for se afastando da fonte de derramamento de óleo, as probabilidades
de presença de óleo vão diminuindo e, consequentemente a vulnerabilidade vai decaindo até atingir
a classificação MÉDIA.
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APÊNDICE F – TREINAMENTOS E SIMULADOS
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APÊNDICE F

1. TREINAMENTOS E EXERCÍCIOS SIMULADOS
A ExxonMobil conduzirá treinamentos e simulados (do tipo tabletop e de campo) em derramamento
de óleo para operações offshore no Brasil. O treinamento, exercícios e simulados familiarizam a equipe
de resposta com seus deveres e responsabilidades em um derramamento de óleo.
•

TREINAMENTO EM DERRAMAMENTO DE ÓLEO

Os requisitos do treinamento dependem da responsabilidade e da experiência de cada indivíduo.
Existe uma sobreposição entre o treinamento de IMT e ERT. Isso é benéfico, visto que, por exemplo, a
sobreposição fornece à IMT uma clara apreciação dos fatores que provavelmente afetam o
desempenho de uma determinada técnica ou peça de equipamento e, ao mesmo tempo, fornece à
ERT uma melhor compreensão da estratégia geral.
Os membros da ERT e IMT da ExxonMobil, que incluem a Equipe Regional de Resposta (em ingles:
Regional Response Team - RRT), receberão treinamento de resposta a incidentes com derramamento
de óleo listados na Tabela 1 (ou treinamentos equivalentes, tais como ExxonMobil ICS 100/200 CBT e
Universidade de Gerenciamento de Derramamento) baseado nas suas responsabilidades.
Tabela 1:Informações do Curso de Treinamento de OSR
Equipe de
Nível do
Resposta ao
Curso de
Derramamento de
IMO
Óleo

Nível 1

Membros da ERT

Objetivo do Curso

Fornece treinamentos práticos sobre as propriedades do óleo, técnicas de
resposta, saúde e segurança, implementação de barreira e recolhedor,
aplicação de dispersantes, uso de absorventes, limpeza de costa, manuseio e
descarte de detritos/resíduos e vítimas de vida selvagem.

Nível 2

Fornece treinamento detalhado sobre comportamento, destino e efeitos de
derramamentos de óleo, avaliação de derramamentos, planejamento de
Comandante Local operações, contenção, proteção e recuperação, uso de dispersantes, limpeza
do Incidente e
de costa, segurança do local, armazenamento e disposição de resíduos,
Líder da ERT
relações com a mídia, manutenção de registros, gerenciamento de comando
e controle, comunicações e informações, responsabilidade e compensação,
termino de resposta e revisão e briefing pós-incidente.

Nível 3

Fornece uma visão geral das funções e responsabilidades dos responsáveis
no gerenciamento de incidentes de derramamento de óleo, causa e efeito
do derramamento de óleo, política e estratégias de resposta, planejamento
de contingência, gerenciamento de crises, assuntos públicos e relação com a
mídia, administração e finanças e responsabilidade e compensação.
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•

TREINAMENTO DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTE

Os membros da ERT e IMT receberão os cursos apropriados de Treinamento ICS listados na Tabela 2
baseado em suas posições e responsabilidades.
Tabela 2:Informação sobre o Curso de Treinamento ICS
Equipe de
Nível do
Resposta ao
Curso ICS
Derramamento
de Óleo

Objetivo do Curso

100

É um curso realizado online que visa introduzir o ICS, terminologia básica,
responsabilidades comuns, princípios e recursos do ICS. O curso estabelece
uma base que permitirá que o pessoal funcione adequadamente em um ICS.
A conclusão do ICS 100 é pré-requisito para a conclusão do ICS 200

200

Membros da É um curso online baseado nas informações básicas do ICS 100. O ICS 200 é
Equipe de
necessário para supervisores de primeiro nível envolvidos na resposta do
Resposta Tática incidente no local, a Equipe de Resposta do Local. A conclusão do ICS 200 é
um pré-requisito para a conclusão do treinamento em ICS de nível superior.
Os tópicos abordados incluem princípios e recursos, visão geral
organizacional, instalações de incidente, recursos de incidentes e
responsabilidades comuns.

300

Este curso fornece descrição e detalhes da organização e operações do ICS
Comandante
nas funções de supervisão na expansão de incidentes. Os tópicos abordados
Local do
incluem organização e pessoal, gerenciamento de recursos, Comando
Incidente. Líder
Unificado, transferência de comando, planejamento de crises e incidentes,
da ERT e IMT
operações aéreas e estabelecimento de objetivos de incidentes.

•

EXERCÍCIOS DE DERRAMAMENTO DE ÓLEO

Exercícios de resposta a derramamento de óleo testam a resposta a incidente, as funções e as
responsabilidades. Os exercícios aprimoram as habilidades e a atenção do time de resposta a
incidentes de derramamento de óleo, fornecem gestão com a oportunidade de acessar equipamentos,
medir a performance, obter feedback dos participantes, atualizar e corrigir planos de contingência, e
mostram uma mensagem clara sobre o compromisso da empresa com a prevenção e a resposta ao
derramamentos de óleo.
Uma agenda de exercícios é determinada anualmente pelo Assessor de Regulação e SMS da
ExxonMobil com base nas necessidades locais e é aprovada pelo Gerente de Operações. Uma sugestão
de diretriz incluindo a agenda e o tipo de exercício de derramamento de óleo está delineada na
Tabela 3.
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Tabela 3:Visão geral dos exercícios de derramamento de óleo e planejamento
Tipo de
Descrição e Objetivo
Exercício

Frequência

Orientação do
PEI

Um exercício de orientação do plano de contingência é uma oficina
com foco na familiarização do ERT e do IMT com suas funções,
procedimentos, e responsabilidades durante um derramamento de
óleo. O objetivo é revisar cada seção do plano, encorajar discussão e,
utilizando conhecimento local e perícia, fazer melhoras úteis e
práticas no plano onde for necessário.

Exercício de
Notificação e
Acionamento

Um exercício de notificação pratica os procedimentos de alerta e
acionamento do ERT e do IMT. É normalmente conduzido por telefone
ou radio, dependendo da origem do relatório de início de
derramamento de óleo. Testa os sistemas de comunicação, a
Trimestral
disponibilidade da equipe, opções de viagem, e a habilidade de
transmitir informações de forma rápida e acurada. Esse tipo de
exercício dura tipicamente entre 1 a 2 horas e pode ser conduzido a
qualquer hora do dia ou da noite.

Exercícios de mobilização simples fornecem uma chance a equipe de
se familiarizar com o equipamento, ou podem fazer parte de um
Exercício
cenário de resposta a emergência detalhado que inclua mapas,
prático de
mensagens, previsão do tempo em tempo real, e outros fatores. O
mobilização do
exercício é designado para testar ou avaliar a capacidade do
equipamento
equipamento, do pessoal, ou das equipes funcionais dentro da
de
resposta a derramamento de óleo. Em exercícios de mobilização, o
derramamento
nível de dificuldade pode variar com o aumento do ritmo da
de óleo
simulação ou com o aumento da complexidade da necessidade de
coordenação e das tomadas de decisão
Um exercício de mobilização dura tipicamente de 4 a 8 horas

Exercício de
IMT Tabletop

Rev.00

Um exercício tabletop utiliza uma simulação de derramamento de
óleo para testar o trabalho em equipe, tomadas de decisão, e
procedimentos. O exercício precisa ser propriamente planejado com
um cenário realístico, com os objetivos para os participantes
claramente definidos, entrada de dados, e um time bem informada no
controle do desenvolvimento do exercício. Um exercício dura
tipicamente entre 2 a 8 horas.
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requisitado ou
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Semi anualmente

Anualmente
(requerimento
preenchido pelo
exercício de gestão
de incidente em
grande escala)
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Tipo de
Exercício

Exercício de
Gestão de
Incidente em
grande escala

Descrição e Objetivo

Frequência

Exercícios em grande escala fornecem simulações realísticas ao
combinar todos os elementos dos exercícios de tabletop (mapas,
comunicação etc.) e a mobilização de equipamentos e pessoal. Essa
complexidade requer que a resposta seja mais coordenada do que o
tabletop básico ou do que os exercícios de mobilização.
O esforço e o custo de organizar um exercício realístico em grande
escala significa que é recomendável que sejam conduzidos apenas
uma vez a cada dois anos. Conduzir exercícios em grande escala em
parceria com outras organizações dentro da mesma região com a ESG
também pode contribuir para um bom custo-benefício.
Exercícios em grande escala podem criar ambientes intensos de
aprendizado que testam cooperação, comunicação tomada de
decisão, alocação de recursos, e documentação. Pessoas envolvidas
em exercícios de gestão de incidente em larga escala devem ter
participado de exercícios tabletop anteriores.
Organizar um exercício realístico em grande escala pode levar muitos
meses, já que reque um planejador experiente e um grande time de
suporte para conduzir o exercício.
O exercício em grande escala geralmente dura, pelo menos, 1 dia e
normalmente continua durante a noite até um segundo ou terceiro
dia.

Anualmente se o
poço entrar em
operação/produção

Exercícios em conjunto fornecem simulações realísticas ao
combinarem a mobilização em larga escala dos equipamentos de
resposta a derramamento de óleo e a gestão de incidentes (nível
tabletop) para lidar com cenários de grandes derramamentos.
O cenário de derramamento envolve grandes consequências a uma
grande variedade de recursos, ameaças a interesses nacionais e
requer cooperação e coordenação nacionais e regionais. Exercícios em
Exercícios em
conjunto envolvem uma grande variedade de equipes, de diferentes
conjunto (i.e.,
organizações, possivelmente em várias locações, em conjunto com
com outros
diversas oportunidades de mobilização de equipamentos.
operadores ou
Esse exercício é designado para construir confiança na habilidade de
reguladores)
preparação da ExxonMobil para efetivamente e eficientemente lidar
com derramamentos de óleo em diferentes escalas. Isso também irá
aumentar a cooperação entre o governo e a indústria em níveis
regionais e nacionais durante a resposta a grandes derramamentos
e/ou derramamentos transfronteiriços. Um exercício em conjunto
geralmente dura, pelo menos, 1 dia e normalmente continua durante
a noite até um segundo ou terceiro dia.

3 anos se o poço se
tornar
operacional/em
produção

Relatório de desempenho dos simulados
ExxonMobil enviará a CGMAC/IBAMA um relatório de cada exercício completo de mobilização
realizado durante a atividade de perfuração marítima nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573. O mesmo deverá seguir as Diretrizes para elaboração de
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Relatórios de Simulados de Emergência, estabelecidas na Informação Técnica nº 6/2018COPROD/CGMAC/DILIC, contendo minimamente:
•

Introdução, incluindo: a data do exercício; objetivos propostos; o cenário acidental; o número de
pessoas envolvidas; instituições participantes; e o sistema de gestão de emergência utilizado.

•

Resultados, incluindo: principais recursos mobilizados e seu tempo de mobilização; breve
descrição das ações tomadas ou, no caso do uso do Sistema de Comando de Incidentes (ICS), o
formulário ICS 201 produzido e, quando for o caso, o Plano de Ação do Incidente; e o mapa de
situação utilizado.

•

Conclusão, incluindo: avaliação do simulado, considerando os objetivos propostos; pontos
positivos e oportunidades de melhoria indicados pelos participantes; e recomendações para a
estrutura de resposta existente.

•

Anexos, incluindo: documentação produzida no âmbito das ações de planejamento e resposta ao
acidente, por exemplo a modelagem de óleo realizada.

•

Os relatórios podem ser encaminhados apenas em via digital, desde que devidamente assinados
pelos seus responsáveis técnicos.
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1. FORMULÁRIOS E RELATÓRIOS DE APOIO À GESTÃO
Este apêndice apresenta uma sugestão de modelo para cada um dos formulários e o conteúdo mínimo
para os relatórios a serem utilizados na gestão das ações de resposta a eventuais incidentes de
poluição por óleo no mar, decorrentes das atividades de perfuração da ExxonMobil nos Blocos
SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573, na Bacia de SergipeAlagoas.
Uma lista desses formulários e relatórios é apresentada na Tabela 1, que também descreve os
responsáveis pela elaboração, revisão e envio de cada um deles. Tais documentos poderão ser
utilizados para a comunicação interna e externa à organização, para o reporte da ocorrência e da
evolução do incidente, e para o encerramento das ações de resposta, dentre outros aspectos da gestão
de incidentes. Ressalta-se ainda que o prazo e o destinatário apresentados neste resumo foram
definidos conforme requerimentos legais vigentes e procedimentos internos da empresa, devendo ser
seguidos criteriosamente.
As informações presentes na Tabela 1 devem ser complementadas e/ou atualizadas ao início e durante
as ações de resposta, como parte do procedimento de gerenciamento da informação. Toda a
documentação das ações de resposta ao incidente deve ser encaminhada à Seção de Planejamento a
fim de garantir o devido arquivamento.
Na ausência ou indisponibilidade do(s) responsável(is) primário(s) pela elaboração/revisão/envio das
comunicações e relatórios do incidente, este ou, em último caso, o Comandante do Incidente (IC),
deverá designar outra função para assumir a atribuição. Adicionalmente, nas situações em que o IMT
não for mobilizado, o Departamento de SMS da ExxonMobil assume a responsabilidade pela
elaboração, envio e arquivamento dos formulários/relatórios externos, apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1: Formulários e relatórios para apoio à gestão de incidentes.
Responsabilidade primária1
Formulário
Prazo
Objetivo
Distribuição/
Elaboração
Revisão
Envio
Formulários ICS de uso interno (Outros formulários do ICS podem ser obtidos na intranet da ExxonMobil)
ICS 214 –
Registro de
Atividades

Diário e ao
longo das ações
de resposta

Registro interno das
ações de resposta

Forms and reports for external communication.
Formulário
SIEMA/IBAMA
ou
Comunicação Inicial do
Formulário
Incidente
às Autoridades
SISO/ANP
(Lei
n°
9.966/00;
ou
Imediato
Resolução
CONAMA
F01 - Formulário
n°398/08;
Resolução
ANP
para
44/09;
e
Instrução
Comunicação
Normativa n° 15/14)
Inicial do
Incidente às
Autoridades3

Todos os
membros da
EOR

LIO/PIO com
apoio do SOFR

Não
Aplicável

LOF/IC

Opções de Envio2

Destinatário

Todos os membros
da EOR

• Seção de
Planejamento
(Versão final diária)

LIO com apoio
SOFR

• IBAMA (CGEMA e
CGPEG)
• ANP
• Capitania dos
Portos da jurisdição
Em caso de potencial
toque na costa,
notificar também:
• OEMA e UC da
jurisdição

•
•

E-mail
Pessoalmente
(impresso)

• Sistema Eletrônico
(SIEMA/IBAMA ou
SISO/ANP)
• E-mail/ Fax/
Protocolo (caso o
sistema eletrônico
esteja inoperante)

1

Na ausência ou indisponibilidade do(s) responsável(is) primário(s) pela elaboração dos formulários e relatórios do incidente, este ou, em último caso, o Comandante do
Incidente, deverá designar outra função para assumir as atribuições. Nas situações em que o IMT não foi mobilizado, o Departamento de SMS da ExxonMobil assume a
responsabilidade pela elaboração, envio e arquivamento dos comunicados/relatórios externos.
2 Os meios para contato com os destinatários indicados nessa Tabela estão descritos no APÊNDICE A – Lista de Contatos.
3 Ver ANEXO C deste Plano de Emergência Individual.
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Tabela 1: Formulários e relatórios para apoio à gestão de incidentes.
Formulário

R01 – Relatório
de Situação

R02 – Relatório
detalhado do
incidente
F02 –
Comunicação
formal prévia
sobre a
Aplicação de
Dispersantes
Químicos
R03 – Relatório
sobre a
Aplicação de
Dispersantes
Químicos

Rev.00

Prazo

Objetivo

Diário até
desmobilização
ou quando
acordado com
o IBAMA

Atualização das ações de
resposta a incidentes
envolvendo liberação no
ambiente marinho de
volume superior a 1,0 m³
de óleo ou fluidos de
base não aquosa (Nota
Técnica n° 03/2013)

30 dias após
ocorrência do
incidente

Descrição detalhada do
incidente, suas
consequências e ações
tomadas (Resolução ANP
n° 44/09)

Antes do início
da aplicação de
dispersantes

Comunicação formal
prévia sobre a Aplicação
de Dispersantes
(Resolução CONAMA
n°472/15)

15 dias após
encerramento
das operações
de aplicação de
dispersantes

Relatório sobre a
Aplicação de
Dispersantes (Resolução
CONAMA n°472/15)

Responsabilidade primária1
Distribuição/
Elaboração
Revisão
Envio

LIO/PIO com
apoio do PSC

SOFR com
apoio do PSC

PSC

PSC

LOF/IC

LOF/IC

LOF/IC

LOF/IC

Março/2020

LIO

LIO com apoio do
SOFR

Destinatário

Opções de Envio2

• IBAMA (CGEMA e
CGPEG)
Em caso de potencial
toque na costa,
recomenda-se
notificar também:
• OEMA

• E-mail
• Fax
• Protocolo

•

• Sistema Eletrônico
ANP/SISO
• E-mail/Fax/
Protocolo (caso
sistema eletrônico
esteja inoperante)

ANP

LIO

• Representação do
IBAMA Local
• OEMA

• E-mail
• Fax
• Protocolo

LIO

• Representação do
IBAMA Local
• OEMA

• E-mail
• Protocolo
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Tabela 1: Formulários e relatórios para apoio à gestão de incidentes.
Formulário

Prazo

Objetivo

R04 – Relatório
Final da
Aplicação de
Dispersantes
Químicos

90 dias após
encerramento
das operações
de aplicação de
dispersantes

F03 – Formulário
para Uso
Excepcional de
Dispersantes
Químicos

Antes do início
da aplicação de
dispersantes

R05 – Relatório
de desempenho
do PEI

30 dias após
encerramento
das ações de
resposta

Relatório da Avaliação
Ambiental das Operações
de Aplicação de
Dispersantes (Resolução
CONAMA n° 472/15)
Justificar a necessidade e
fundamentar
tecnicamente o uso de
dispersante mesmo em
área não aprovada pela
resolução CONAMA nº
472/2015
Apresentação da análise
crítica do desempenho do
PEI (Resolução CONAMA
n° 398/08)

Rev.00

Responsabilidade primária1
Distribuição/
Elaboração
Revisão
Envio

Destinatário

Opções de Envio2

PSC

LOF/IC

LIO

• Representação do
IBAMA Local
• OEMA

• E-mail
• Protocolo

PSC

LOF/IC

LIO

• Representação do
IBAMA Local
• OEMA

• E-mail
• Protocolo

PSC

LOF/IC

LIO

• IBAMA (CGEMA e
CGPEG)

• E-mail
• Protocolo
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2. ICS 214 - REGISTRO DE ATIVIDADES
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1. Nome do Incidente

2. Período Operacional (Data/hora)
De:

3. Nome da Unidade

REGISTRO DE ATIVIDADES
(UNIT LOG)

Até:

ICS 214
4. Líder da Unidade (Nome e Posição na EOR)

5. Pessoal Designado
Nome

Função na EOR

Local de Atuação

6. Registro das Atividades
Hora

7. Preparado por:

Rev.00

Descrição dos Principais Eventos

Data/Hora:
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3. R01 - RELATÓRIO DE SITUAÇÃO
Conforme disposto na Nota Técnica nº 03/2013 – CGPEG/DILIC/IBAMA, os Relatórios de Situação
deverão contemplar, no mínimo, as seguintes informações:
•

Estado do incidente, se controlado ou ainda em ocorrência;

•

Volume vazado ao ambiente, detalhando os métodos utilizados para a estimativa;

•

Posição, dimensões e demais características da mancha;

•

Estimativa da deriva da mancha para os próximos dias, com base em modelagens e na
observação direta;

•

Caracterização dos equipamentos e embarcações envolvidos na resposta, com detalhamento
temporal da atuação de cada recurso;

•

Documentação fotográfica e videográfica comprobatória das informações prestadas.
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4. R02 – RELATÓRIO DETALHADO DO INCIDENTE
Conforme disposto na Resolução ANP n°44 de 2009, o Relatório Detalhado do Incidente deverá
apresentar informações técnicas complementares relacionadas à descrição das causas e
consequências do incidente, bem como sua cronologia e das medidas adotadas até a data de envio do
relatório. A Tabela 2 apresenta o conteúdo requerido pela Resolução ANP n°44/09, em seu Anexo II.
Tabela 2: Conteúdo requerido para elaboração relatório detalhado do incidente à ANP.
Item
Conteúdo
1. Dados Iniciais:
1.1. Nome e endereço do concessionário ou da empresa autorizada;
1.2. Identificação da pessoa responsável pela emissão do relatório, incluindo seu
cargo, empresa e telefone de contato;
1.3. Denominação, identificação (CNPJ, nº IMO, Código da instalação, nº da
Autorização ou do Contrato de Concessão) e localização (coordenadas
geográficas) das instalações ou unidades envolvidas e da área geográfica
atingida; e
1.4. Demais autoridades comunicadas.
2. Descrição do
2.1. Identificação dos componentes da Comissão de Investigação de incidentes,
incidente:
incluindo seus cargos e empresa;
2.2. Metodologia utilizada para a investigação;
2.3. Cronologia e descrição técnica do incidente;
2.4. Descrição dos fatores causais (qualquer evento e/ou fator externo que
permitiu a ocorrência ou o agravamento do incidente e/ou de suas
consequências);
2.5. Descrição da causa-raiz (evento determinante para a ocorrência);
2.6. Descrição das medidas mitigadoras tomadas e resultados esperados no
curto prazo, inclusive a quantidade de substância recuperada;
2.7. Descrição de fatos relevantes (deficiências não relacionadas com o
incidente, mas que foram identificadas durante a investigação);
2.8. Descrição das recomendações para evitar a recorrência do incidente; e
2.9. Cronograma de implementação das recomendações.
3. Consequências
3.1. Substância liberada, suas características, quantidade estimada e previsão de
deslocamento do óleo e/ou substâncias nocivas ou perigosas;
3.2. Número de feridos e fatalidades decorrentes do incidente, discriminados
por empregados da empresa, de firmas contratadas e das comunidades;
3.3. Identificação dos ecossistemas afetados; e
3.4. Descrição das consequências do evento quanto à continuidade operacional
e aos danos ao patrimônio próprio ou de terceiros.
4. Providências
4.1. Descrição das medidas corretivas adotadas até o momento da emissão do
adotadas até o
relatório.
momento:
5. Outras informações julgadas relevantes
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5. F02 – COMUNICAÇÃO FORMAL PRÉVIA SOBRE A APLICAÇÃO DE
DISPERSANTES
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F02 - COMUNICAÇÃO FORMAL PRÉVIA SOBRE A APLICAÇÃO DE DISPERSANTES QUÍMICOS
Data e hora do
preenchimento deste
comunicado

Data do preenchimento deste comunicado: ____________________________________
Hora do preenchimento deste comunicado: ____________________________________

DADOS DO INFORMANTE
Nome e cargo
Empresa
Endereço
Telefones de contato/fax
E-mail de contato
DADOS DO INCIDENTE
INSTALAÇÃO/EMBARCAÇÃO ENVOLVIDA __________________________________________________
DATA E HORA DO INCIDENTE
Data _________________________________________________________________________________
Hora _________________________________________________________________________________
LOCALIZAÇÃO
Descrição do Local_________________________________________________________________________________
Latitude_________________________________________________________________________________________
Longitude________________________________________________________________________________________
TIPO DO INCIDENTE









Encalhe
Operações de transferência
Explosão
Colisão
Blowout
Dutos
Outros______________________________________________________________________________________

HOUVE INCÊNDIO NA FONTE?



Rev.00
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F02 - COMUNICAÇÃO FORMAL PRÉVIA SOBRE A APLICAÇÃO DE DISPERSANTES QUÍMICOS
OCORRÊNCIA DE DERRAMAMENTO DE MATERIAL PARA O MAR
Qual o tipo de produto derramado? (quando produto
oleoso informar grau API)

Houve vazamento de material para o mar?


Sim
Volume aproximado de óleo derramado:
_______________ m3/_______________ barris.






Óleo bruto________________________________
Óleo diesel________________________________
Óleo combustível __________________________
Outros ___________________________________

Volume total passível de derramamento:
_______________m3/________________barris.


Não
Volume total passível de derramamento:
_______________m3/________________barris.

INFORMAÇÕES METEOCEANOGRÁFICAS
Condição atual

Previsão para as próximas
12h

Previsão para as próximas
24h

Claro
Parcialmente
Nublado
Chuvoso
Nevoa
Velocidade do vento (nós)
Direção do vento
Visibilidade (mn)
Horário do nascer/pôr do sol
CONDIÇÕES DE MAR
Corrente Dominante:
 Intensidade (nós): _________________________________________________________________________
 Direção: _________________________________________________________________________________
Escala Beaufort: _______________
Ondas: ____________________ m
Profundidade: ______________ m
Temperatura da Água: _______________ Cº
Salinidade da Água: ________________ppm
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F02 - COMUNICAÇÃO FORMAL PRÉVIA SOBRE A APLICAÇÃO DE DISPERSANTES QUÍMICOS
AÇÕES OPERACIONAIS DE RESPOSTA
POR QUE A RECUPERAÇÃO MECÂNICA É INADEQUADA/INSUFICIENTE?

________________________________________________________________________________________________
OUTRAS TÉCNICAS SERÃO UTILIZADAS DE FORMA CONCOMITANTE? QUAIS?

________________________________________________________________________________________________

MODELO DE DISPERSÃO DE ÓLEO
Foi utilizado algum tipo de modelo?
 Sim
Descrição:__________________________________
 Não
Resultados:
Percentual de evaporação: _____________%
Alteração de viscosidade: ______________
Percentual de água ou emulsificação ao longo de um período de 24 horas: __________________%
PLANO DE USO DE DISPERSANTE
DATA E HORA PROPOSTA PARA APLICAÇÃO
Data ___________________________________________________________________________________________
Hora ___________________________________________________________________________________________
DADOS DO DISPERSANTE A SER UTILIZADO
Nome e número do Registro ________________________________________________________________________
Taxa de aplicação (razão dispersante/óleo) proposta?___________________________:_________________________
Quantidade de dispersante por km² a ser utilizada? ___________________________ m3
Percentual estimado da mancha de óleo a ser tratada? __________________________ %
Empresa responsável pela aplicação do dispersante______________________________________________________
*Se for realizado algum tipo de teste de campo, esse procedimento também deverá ser informado.
MÉTODO DE APLICAÇÃO DO DISPERSANTE
 Helicóptero
 Aeronave
 Embarcação
NÚMERO DE LANÇAMENTOS________________________________________________________________________
QUANTIDADE (LITROS) DE DISPERSANTE POR APLICAÇÃO__________________________________________________
DISTÂNCIA DA FONTE (MN)__________________________________________________________________________
MENOR DISTÂNCIA DA COSTA (MN)___________________________________________________________________
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F02 - FORMAL COMMUNICATION PRIOR TO CHEMICAL DISPERSANTS APPLICATION
INFORMACAO DE FAUNA
OBSERVAÇÃO DE CARDUMES DE PEIXES, AVES, REPTEIS OU MAMÍFEROS MARINHOS PRÓXIMOS A ÁREA DO
INCIDENTE?
 Sim (forneça as informações abaixo)
 Não
TIPOS OBSERVADOS (grupo/família/espécie)

TIPOS OBSERVADOS (grupo/família/espécie)

MEDIDAS ADOTADAS PARA RESPOSTA A FAUNA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO
Assinatura:
_________________________________________________________________________
IMPORTANTE!
Anexar representação gráfica em escala, incluindo:
1) Estimativa da trajetória do óleo derramado com indicação do tempo de toque na costa ou em áreas sensíveis
2) Dispersão da mancha de óleo para 24 horas
3) Localização e a distância propostas para a aplicação de dispersantes e outras atividades de resposta
4) Localização da fauna observada.
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6. R03 – RELATÓRIO SOBRE A APLICAÇÃO DE DISPERSANTES
Conforme disposto na Resolução CONAMA n° 472 de 2015 (em seu Anexo IV), o Relatório sobre a
Aplicação de Dispersantes deverá apresentar informações técnicas detalhadas sobre os critérios e
procedimentos adotados para a aplicação de dispersantes. A Erro! Fonte de referência não
encontrada. apresenta o conteúdo mínimo requerido por esta resolução.
Tabela 3:Conteúdo requerido para elaboração Relatório sobre a Aplicação de Dispersantes à OEMA e à
representação do IBAMA local.
Item

Conteúdo

1.

Sobre o incidente
de poluição por
óleo, antes da
aplicação do
dispersante
químico

1.1. Nome da localidade e as coordenadas geográficas de onde ocorreu o
acidente;
1.2. Data e hora da ocorrência;
1.3. Profundidade e distância da costa de onde ocorreu o evento;
1.4. Fonte e causa: navio (citar o nome e a bandeira), terminal ou outras;
1.5. Tipo e características do óleo descarregado;
1.6. Aspecto da mancha; e
1.7. Estimativa da mancha: área e espessura.

2.

Sobre as condições
ambientais, antes
da aplicação do
dispersante
químico

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.

Sobre a aplicação
do dispersante

4.

Observações
gerais sobre a
operação
Responsabilidade
pela Operação
Recursos
Mobilizados

5.
6.

Rev.00

Direção e intensidade do vento predominante;
Direção e intensidade da corrente marinha;
Estado do mar;
Sentido da corrente de maré (vazante ou enchente), caso aplicável;
Temperatura do ar e da água, no local de aplicação; e
Ocorrência ou não de precipitação pluviométrica.

3.1. Nome do dispersante aplicado;
3.2. Justificativa para a utilização do dispersante (com base na Árvore de
Tomada de Decisão);
3.3. Justificativa para a escolha do dispersante aplicado, em função do seu tipo;
3.4. Coordenadas geográficas do polígono, profundidade e distância da costa de
onde ocorreu a aplicação do dispersante;
3.5. Volume do dispersante empregado e área coberta por aplicação;
3.6. Taxa de aplicação;
3.7. Modificações na aplicação em relação à comunicação prévia;
3.8. Volume do óleo disperso;
3.9. Avaliação da efetividade da aplicação e recomendações;
3.10. Método de aplicação e de mistura (equipamento, mão-de-obra, tempo); e
3.11. Data e hora do início e do fim da operação.
Registro descritivo, fotográfico e cartográfico do comportamento da mancha
dispersada, incluindo dados de posicionamento com referências sobre data e hora
e coordenadas geográficas.
5.1. Nome do Coordenador-Geral da operação e seus contatos; e
5.2. Nome do responsável pela aplicação de dispersantes e seus contatos.
6.1. Recursos humanos e materiais mobilizados na operação.
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7. R04 – RELATÓRIO FINAL DA APLICAÇÃO DE DISPERSANTES
A ExxonMobil deverá produzir o relatório final contendo análise integrada dos dados/informações
obtidos e possíveis impactos ambientais e socioeconômicos provocados pelo uso de dispersante
químico.
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8. F03 - FORMULÁRIO PARA USO EXCEPCIONAL DE DISPERSANTES QUÍMICOS
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F03 - FORMULÁRIO PARA USO EXCEPCIONAL DE DISPERSANTES QUIMICOS
Data e hora do
preenchimento deste
comunicado

Data do Preenchimento________________________________________
Hora do Preenchimento________________________________________

DADOS DO INFORMANTE
Nome e cargo
Empresa
Endereço
Telefones de contato/fax
E-mail de contato
DESCRICAO DA EXCEPCIONALIDADE
□ Situação não prevista no artigo 6º da Resolução nº 472/2015.
Descrição:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
TIPIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RESTRIÇÃO AO USO DE DISPERSANTES QUÍMICOS

□ A profundidade menor que 20 metros
Informar profundidade: _______________________________________________________________________

□ Em distância menor que 2.000 metros da(e):








costa
ilhas
unidades de conservação marinhas
recifes de corais
banco de algas
baixios expostos pela maré
outros___________________________________________________________________________________

JUSTIFICATIVA PELA TOMADA DE DECISÃO PARA APLICAÇÃO DE DISPERSANTES
(Observação: a justificativa deverá demonstrar que o uso de dispersantes químicos será fundamental para proteção de
determinada(s) espécie(s) ou que implicara em menor impacto para os ecossistemas passiveis de serem atingidos pelo
óleo em comparação com o seu não uso).
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9. R05 –RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PEI
O Relatório de Desempenho do PEI deverá conter minimamente os seguintes itens:
•

Descrição do evento acidental;

•

Recursos humanos e materiais utilizados na resposta;

•

Descrição das ações de resposta, desde a confirmação do vazamento até a desmobilização dos
recursos, devendo ser apresentada a sua cronologia;

•

Pontos fortes identificados;

•

Oportunidades de melhoria identificadas, com o respectivo Plano de Ação para
implementação; e

•

Rev.00

Registro fotográfico do evento acidental e sua resposta, quando possível.
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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Plano Conceitual de Monitoramento Ambiental do Uso de
Dispersante Químico (PMAD-C) para incidentes de poluição por óleo no mar, que podem vir a ocorrer
durante as atividades de perfuração marítima na área composta pelos Blocos SEAL-M-351,
SEAL- M- 428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573, situados na Bacia de Sergipe –
Alagoas (Figura 1).

Figura 1: Localização dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e
SEAL- M-573, na Bacia de Sergipe-Alagoas.

Em atendimento à Instrução Normativa nº 26, de 18 de dezembro de 2018, este Plano apresenta as
informações de logística necessárias à implementação do Plano Operacional de Monitoramento do
Uso de Dispersante Químico (PMAD-O) frente a um cenário de derramamento de óleo no mar com uso
de dispersante químico.
Este documento é responsável por listar os recursos materiais necessários para a implementação das
ações de monitoramento; e descreve os parâmetros mínimos, procedimentos de amostragem e de
análise em laboratório das amostras, conforme definido no Anexo I e III da IN nº 26/2018.
Por fim, vale ressaltar, que a implementação do monitoramento ambiental é obrigatória em qualquer
situação em que ocorra aplicação de dispersantes químicos no mar.
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2. ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS
No Brasil, o uso de dispersantes químicos está condicionado ao atendimento das diretrizes
estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 472 de 2015, segundo a qual, os critérios e restrições para
o uso de dispersantes deverão ser considerados a fim de assegurar a eficiência e segurança das
operações, além de evitar danos ambientais adicionais.
Em conformidade com a Instrução Normativa IBAMA nº 26 de 19 de dezembro de 2018, que estabelece
os parâmetros e procedimentos para monitoramento ambiental da aplicação de dispersantes químicos
no mar, a ExxonMobil desenvolveu o presente Plano Conceitual de Monitoramento Ambiental do Uso
de Dispersante Químico (PMAD-C), contendo informações da logística necessária em caso de uso de
dispersante na água do mar.
Caso haja um derramamento de óleo com a necessidade de aplicação de dispersantes químicos, a
ExxonMobil deverá elaborar o Plano Operacional de Monitoramento Ambiental do Uso de Dispersante
Químico (PMAD-O), com base neste PMAD-C, e enviar uma cópia à Coordenação Geral de Emergências
Ambientais do IBAMA, junto com a comunicação do uso de dispersante prevista no artigo 4º da
Resolução CONAMA nº 472/2015.

3. OBJETIVO
Este documento visa apresentar o plano conceitual que servirá de base para desenvolvimento do
PMAD-O, que deverá ser implementado após a primeira aplicação de dispersante químico no mar.

4. ÁREA DE ATUAÇÃO DO PMAD-C
A área de atuação deste plano engloba a região em que houver aplicação de dispersantes químicos e
as que, devido ao deslocamento das massas d’água, forem potencialmente atingidas por ele.

5. METODOLOGIA
5.1.

Estratégia de Amostragem

A definição da malha amostral é extremamente importante para o adequado monitoramento da
região afetada pelo dispersante químico. A estratégia amostral será descrita no Plano Operacional de
Monitoramento Ambiental do Uso de Dispersante (PMAD-O), uma vez que irá depender do local da
aplicação do produto e/ou áreas atingidas. Cabe ressaltar que o PMAD-O deve ser ajustado conforme
a magnitude, localização e complexidade da resposta do incidente.
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Os recursos humanos alocados para a execução deste plano serão compostos por técnicos treinados e
capacitados, além de profissionais do(s) laboratório(s) contratado(s) e supervisionado(s) pelo
responsável pela sua implementação e pelo empreendedor.
Por se tratar de um cenário emergencial, a empresa que será responsável pela execução do
monitoramento deverá ser mobilizada de forma a iniciar o monitoramento em menos de 48 horas após
a aplicação do dispersante, conforme estabelece a IN nº 26/2018.
Na Tabela 1 é apresentada a especificação, localização e quantidade de equipes, equipamentos,
veículos, embarcações e/ou outros recursos necessários e adequados às atividades a serem
desempenhadas.
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Tabela 1: Descrição da equipe, equipamento, veículos e embarcação do PMAD-C.
Recursos

Especificação

Equipe de resposta à
emergência da ExxonMobil

Localização

No centro de
comando da
ExxonMobil no
Rio de Janeiro

Quantidade

Função

- Variável de acordo com o cenário
acidental

- Avaliar o cenário acidental e decidir sobre a aplicabilidade
do uso de dispersante químico;
- Desenvolver o PMAD-O, com base no PMAD-C;
Informar
ao
IBAMA,
através
do
e-mail
emergenciasambientais.sede@ibama.gov.br
sobre a
decisão do uso de dispersante químico, incluindo na
comunicação do envio do PMAD-O;
- A cada comunicação da decisão de aplicar dispersante no
âmbito do mesmo incidente, o PMAD-O deverá ser
ratificado ou retificado e encaminhado novamente ao
IBAMA;
- Mobilizar embarcação, equipe operacional de
monitoramento e laboratório;
- Garantir a Implementação das ações previstas no PMADO em até 48 horas após aplicação do dispersante químico;
- Acompanhar a execução do PMAD-O e manter as partes
interessadas atualizadas

- Variável em função do porte da
embarcação.

- Realizar a mobilização dos equipamentos e frascarias para
embarcação;
- Executar as ações do monitoramento (coleta e
armazenamento das amostras), conforme previsto no
PMAD-O, e encaminhar amostras aos laboratórios
especializados.
- Informar a Equipe de Resposta à Emergência sobre o
andamento das ações

Recursos
Humanos

Equipe Operacional de
monitoramento
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Tabela 1: Descrição da equipe, equipamento, veículos e embarcação do PMAD-C.
Recursos

Especificação

Função

02 (dois)

Para a coleta de água

CTDs

02 (dois)

Para a medição de parâmetros in situ.

Fluorímetro

01 (um)

Sensor para monitoramento de óleo

Sensor OD

01 (um)

Para medição de Oxigênio Dissolvido na água

10 (dez)

Para coleta de água (preferencialmente para análise de
parâmetros orgânicos)

10 (dez)

Para coleta de água

02 (dois)

Para coleta de sedimento

Turbidímetros de bancada

02 (dois)

Para análise de turbidez

Sensores de pH

02 (dois)

Para medição e pH

pHmetro de bancada

02 (dois)

Para medição e pH

Medidores Potencial Redox

02 (dois)

Para medição do potencial Redox (Eh)

Garrafas Niskin
Box Corers 50x50

Frascaria

Rev.00

Quantidade

Rosette de 12 garrafas

Garrafas Go-Flo

Equipamentos
de
coleta/análise

Localização

Armazenados na
base da empresa
responsável pela
implementação
do plano

Armazenados na
base da empresa
responsável
pelas análises
laboratoriais

- Água: em triplicata (3 frascos) por
estrato e por estação para cada
parâmetro;
- Sedimento: em triplicata (3 frascos)
por estação amostral e parâmetro.

Março/2020
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Tabela 1: Descrição da equipe, equipamento, veículos e embarcação do PMAD-C.
Recursos

Veículos

Especificação
Embarcação de Transporte
(embarcação contendo
minimamente freezers e
refrigeradores para adequado
armazenamento e transporte
das amostras)
Veículos tipo Caminhão
Frigorifico e Caminhões Baú

Embarcação

Rev.00

Ver item 5.1.1

Localização

Variável de
acordo com
porto de
desembarque
das amostras

Ver item 5.1.1

Quantidade

Função

Variável dependendo da malha
amostral. Recomendável pelo menos
uma (01) embarcação para transporte.

Otimizar o transporte de amostras do campo para terra
(porto) no intuito de respeitar a validade das amostras
(caso necessário em função do cronograma).

Mínimo um caminhão frigorífico e um
caminhão baú (totalizando dois
veículos)

Transporte das amostras do porto para o laboratório,
necessidade de isopores com gelo para amostras que
devem ser refrigeradas

Ver item 5.1.1

Março/2020
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5.1.1. Embarcação
A Equipe de Resposta a Emergências da ExxonMobil deverá mobilizar embarcação apropriada para a
execução das ações previstas no PMAD-O.
A seguir são apresentadas especificações recomendadas para esta embarcação:
•

Tipo de embarcação: Research Vessel (R/V)

•

Comprimento: a partir de 40 metros

•

Boca: a partir de 9 metros

•

Acomodações: 20 pessoas

•

Equipamentos:
o

1 sistema de Guincho e cabo para lançamento da Rosette e CTD;

o

1 sistema de guincho e cabo para lançamento de Box Corer 50x50, com velocidade e
comprimento suficiente para coleta do fundo marinho;

o

Pórtico articulado, dimensionado para o lançamento dos equipamentos listados;

o

Pórtico de popa ou meia-nau;

o

Equipamentos de navegação, comunicação, salvatagem e qualquer outro requerido
pela Autoridade Naval brasileira;

o

Possuir ar condicionado nas acomodações (Salão de passageiros, camarotes,
refeitório, laboratórios);

o

Geladeiras/freezers para armazenamento das amostras;

•

Velocidade de cruzeiro: a partir de 8 nós;

•

Sistema de comunicação: VHF, SSB, Internet com capacidade de passar e-mails e mensagens
via whats app, Telefone por satélite

•

03 (três) laboratórios;
o

Laboratório molhado – para realização de análises de bancada, filtragens (se houver),
com bancadas e pias, devendo possuir capela para manuseio de reagentes;

o

Laboratório seco – para preparo de kits e preparação das frascarias para coleta

o

Laboratório de navegação – para controle de posicionamento da embarcação,
verificação das coletas em tempo real (CTDs) e preenchimento do log book. A sala de
navegação deve possuir impressora e computadores para registro das atividades.

Rev.00
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5.2.

Procedimentos de Amostragem

A seguir são apresentados os parâmetros a serem analisados in situ e em laboratório. Vale ressaltar
que podem ocorrer pequenas variações em relação ao volume, recipientes e forma de preservação
conforme recomendações do laboratório responsável pelas análises.

5.2.1. Matriz Água
O monitoramento da matriz água ocorrerá quando o dispersante químico for aplicado diretamente na
superfície do mar ou junto a cabeça de poços exploratórios ou produtores de óleo (subaquático), bem
quando seu uso for prolongado (quando a aplicação de dispersante químico exceder 96 horas a partir
da primeira aplicação), e/ou excepcional (quando ocorrer o uso do produto em situações não previstas
segundo o art. 6º,ou nas áreas de restrição especificadas no art. 8º da Resolução CONAMA 472/2015).
A temperatura, pressão e condutividade serão obtidos através de um perfil de CTD em todas as
estações de coleta. As amostras de água do mar serão coletadas através de garrafas oceanográficas do
tipo Niskin ou do tipo Go-Flo, sendo priorizadas as amostragens com garrafas do tipo Go-Flo para
parâmetros orgânicos. Nas amostras obtidas serão mensurados parâmetros in situ e acondicionadas
sub amostras em frascaria adequada para envio aos laboratórios responsáveis pelas análises dos
demais parâmetros.
Conforme a Instrução Normativa nº 26/2018, em casos com aplicação de dispersante em superfície as
amostras deverão ser coletadas em três estratos diferentes para cada estação (1 m, 5 m e 10 m),
obtidas em triplicata em cada estrato. Poderão ser adicionadas outras profundidades de coleta,
segundo o comportamento da deriva da pluma de óleo disperso. Em cenários com aplicações
subaquáticas as coletas deverão ser feitas ao longo da coluna d'água, de forma representativa em
relação à extensão da dispersão do óleo.
Os parâmetros a serem analisados in situ e em laboratório estão descritos na Tabela 2.
Tabela 2: Parâmetros e métodos de campo para o monitoramento da qualidade da água na área atingida.
Parâmetros

Volume da
Amostra/Recipiente

Analisador/Amostrador

Armazenamento

Preservação

Parâmetros analisados in situ
Temperatura
Pressão

NA

CTD

Análise in situ

NA

300 ml

Oxímetro

Análise in situ

NA

Condutividade
Oxigênio
Dissolvido

Rev.00
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Tabela 2: Parâmetros e métodos de campo para o monitoramento da qualidade da água na área atingida.
Parâmetros

Volume da
Amostra/Recipiente

Analisador/Amostrador

pH

300 ml

pHmetro

Eh

300 ml

Potenciômetro

Turbidez

300 ml

Turbidímetro

Armazenamento

Análise in situ

Preservação

NA

Parâmetros analisados em laboratório
HTP,
hidrocarbonetos 1.000 ml/Recipiente de
não resolvidos vidro âmbar com tampa Garrafa Go- Flo
(MCNR) e n- de teflon
alcanos

Ecotoxicidade
1.000
Aguda e Crônica polietileno

ml/Frascos

Refrigeração

NA

Garrafa Niskin ou Go- Flo Congelamento

NA

Ingredientes
ativos presentes Variável de acordo com o dispersante químico a ser utilizado (a ser definido no momento do
no dispersante incidente do produto)
químico

5.2.2. Matriz Sedimento
O monitoramento da matriz sedimento ocorrerá quando o dispersante químico for aplicado junto a
cabeça de poços exploratórios ou produtores de óleo (subaquático), bem como seu uso for prolongado
(quando a aplicação de dispersante químico exceder 96 horas a partir da primeira aplicação), e/ou
excepcional (quando ocorrer o uso do produto em situações não previstas segundo o art. 6º,ou nas
áreas de restrição especificadas no art. 8º da Resolução CONAMA 472/2015).
A obtenção das amostras de sedimento para análises de compostos inorgânicos e orgânicos deverá ser
realizada através de um amostrador do tipo box-corer (50 x 50 cm) de aço inoxidável. Em cada estação
serão coletadas três réplicas válidas, visando maior confiabilidade nos resultados. Os parâmetros a
serem analisados estão descritos na Tabela 3.
Tabela 3: Parâmetros e métodos de campo para amostragem de sedimento na área atingida
Parâmetros

COT

Rev.00

Volume da
Amostra/Recipiente

Analisador/Amostrador

Volume variável de
acordo com
laboratório/Recipiente Box corer
de polietileno ou
polipropileno

Armazenamento

Congelamento

Março/2020
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Tabela 3: Parâmetros e métodos de campo para amostragem de sedimento na área atingida
Parâmetros

Volume da
Amostra/Recipiente

Analisador/Amostrador

TPH, nAlcanos,
MCNR

200 g/Recipiente de
vidro com tampa de
Box corer
Teflon
Volume variável de
acordo com
laboratório/Frascos
Ecotoxicidade
plásticos de boca larga Box corer
Aguda*
(polipropileno ou
PEAD
descontaminados

Armazenamento

Congelamento

Preservação

NA

Refrigeração e ao
abrigo da luz

*Deve ser realizada também nas situações em que a modelagem da pluma de óleo disperso mostrar que há
interação com o fundo marinho.

5.2.3. Biota
No caso de um cenário de derramamento de óleo no mar no qual a pluma de óleo disperso tenha
possibilidade de atingir áreas de restrição previstas na Resolução CONAMA nº 472/2015, deverá ser
incluído parâmetros para monitoramento de impactos específicos que considere os grupos de
organismos e análises listados na Tabela 4:
Tabela 4: Parâmetros a serem monitorados para verificação de impactos específicos nos casos em que a
pluma de óleo disperso atingir as áreas de restrição.
Grupo

Bentos

Matriz

Sedimento

Análise
Abundância, dominância, riqueza, diversidade e equitabilidade,
distribuição e densidade
Bioacumulação
Bioacumulação

Nécton

Biota Aquática
Biotransferência
Bioacumulação

Aves Marinhas

Biota Aquática
Biotransferência

A periodicidade de coleta e análise dos parâmetros a serem monitorados nestes projetos serão
definidos pela Equipe de Resposta à Emergência da ExxonMobil no momento do incidente, de acordo
com a evolução do cenário e das características ambientais da região atingida, devendo ser
previamente submetidos ao órgão ambiental para aprovação.
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5.3.

Frequência de Amostragem

O monitoramento ambiental deverá iniciar em até 48 horas da primeira aplicação de dispersante
químico na água do mar e, após a primeira coleta, a periodicidade passará a ser a cada 7 dias por 30
dias corridos após a primeira aplicação, tendo, por fim, uma última coleta após 60 dias (Tabela 5).
Tabela 5: Frequência de Amostragem.
Matriz

Uso

Tempo após primeira aplicação
Primeiras 48 horas

30 dias

60 dias

Água

Superfície;
Subaquático;
Prolongado;
Excepcional

Início do
monitoramento e
primeira coleta

Coleta a cada 7
dias

A última coleta de 60 dias só
será realizada se houver
mais de uma aplicação de
superfície na localidade.

Sedimento

Subaquático;
Prolongado;
Excepcional

Início do
monitoramento e
primeira coleta

Coleta a cada 7
dias

Última coleta

Fonte: Adaptado da Instrução Normativa nº 26/2018

5.4.

Análise das Amostras

Os métodos analíticos propostos para as análises das matrizes água e sedimento são apresentados na
Tabela 6, de forma a garantir que os Limites de Detecção (LD) e de Quantificação (LQ) de cada
parâmetro estejam abaixo do limite máximo indicado para Águas Salinas Classe 1 da Resolução
CONAMA 357/05 e Resolução CONAMA 454/09 para sedimento. Ressalta-se que as metodologias
analíticas são sugestões e podem sofrer variação conforme recomendações do laboratório responsável
e/ou melhor tecnologia disponível.
Tabela 6: Métodos Analíticos Propostos para amostras de água e sedimentos.
Matriz

Parâmetros

Metodologia

Temperatura
Pressão

CTD

Condutividade
Água

Oxigênio Dissolvido

Oxímetro

pH

pHmetro

Turbidez

Turbidímetro

Eh

Potenciômetro

HTP, hidrocarbonetos não resolvidos (MCNR)
USEPA 3510C/USEPA 8015D
e n-alcanos
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Tabela 6: Métodos Analíticos Propostos para amostras de água e sedimentos.
Matriz

Parâmetros

Água

Sedimento

Metodologia

Variável
dependendo
do
Ingredientes ativos presentes no dispersante
dispersante químico a ser
químico
utilizado
ABNT-NBR
15.308:2011
/
Ecotoxicidade Aguda e Crônica
15.350:2012
Combustão em alta temperatura
Carbono Orgânico Total
(COT - Analisador Elementar)
HTP, hidrocarbonetos não resolvidos (MCNR)
USEPA 8270E e USEPA 8015D
e n-alcanos
Ecotoxicidade Aguda*

ABNT-NBR 15.638

- USEPA: US Environmental Protection Agency

6. RELATÓRIOS
Os resultados obtidos ao longo do Programa de Monitoramento Ambiental de Dispersantes deverão
ser apresentados em relatórios parciais contendo o detalhamento da metodologia analítica, incluindo
os resultados e parâmetros estatístico com o máximo e mínimo, média e desvio padrão de cada
amostra (de água e sedimento), por unidade amostral.
Os relatórios parciais devem ser sequenciados por ordem de data de preenchimento e conter os dados
do empreendedor conforme solicitado no Anexo V da Instrução Normativa nº 26/2018. Os itens
mínimos a serem considerados são:
•

Área monitorada (mapa contendo a mancha, estações de coleta e estações de referência
georreferenciadas)

•

Quantidade de campanhas que foram realizadas no período por estação e quantidade de
amostras coletadas.

•

Resultados das análises laboratoriais (Tabela 7)

•

Testes estatísticos

•

Análise crítica com interpretação dos dados obtidos

•

Anexos (arquivos com os pontos amostrais em shapefile ou em kml referentes a área
monitorada e laudos laboratoriais originais).

Após 90 dias da última campanha amostral, deverá ser entregue o Relatório Final Consolidado
contendo a análise crítica dos resultados do monitoramento, além dos resultados laboratoriais,
conforme descrito no Anexo VI da Instrução Normativa nº 26/2018.
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Tabela 7:Formato de apresentação dos resultados dos parâmetros analisados.
Matriz

Data da
Coleta

Estação
amostral/Co
ordenadas

Profundidade
(m)

Parâmetros

Método
Analítico

LD

LQ

Resultado das
réplicas

Média

DP

Limite da
CONAMA
357/2005

Limite da
CONAMA
454/2009

Outras
referências

Água

Sedimento

Fonte: Adaptado da Instrução Normativa nº 26/2018.
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7. TEMPO DE MOBILIZAÇÃO
A seguir são apresentados os tempos estimados para mobilização dos recursos necessários para
implementação do plano de monitoramento, considerando o dispersante químico em terra e não a
bordo das embarcações. Vale ressaltar que os tempos apresentados abaixo podem variar em função
de limitações de segurança, logísticos, operacionais e ambientais.
•

•

•

Rev.00

Em até 12 horas após a decisão pelo uso de dispersante:
o

Elaboração do PMAD-O;

o

Contratação e acionamento da Embarcação;

o

Contratação e acionamento da Equipe de Monitoramento e Laboratório.

Em até 36 horas após a decisão pelo uso de dispersante:
o

Mobilização das equipes, materiais e equipamentos;

o

Preparação da embarcação;

Em até 48 horas após a decisão pelo uso de dispersante:
o

Navegação para os pontos amostrais;

o

Início da coleta de amostras.

Março/2020
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APÊNDICE I – RESUMO DA MODELAGEM DE DISPERSÃO DO ÓLEO
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1. INTRODUÇÃO
Este anexo apresenta, de forma sucinta, os resultados das modelagens numéricas de transporte de
óleo no mar para cenários acidentais que podem ser originados pela atividade de perfuração marítima
da ExxonMobil nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEALM-573, nas Bacias de Sergipe-Alagoas. Maiores detalhes sobre as simulações realizadas podem ser
encontrados no Relatório Técnico da Modelagem elaborado pela empresa Prooceano, de 08 de
novembro de 2019.
A modelagem do transporte de óleo foi realizada a partir de um ponto de derramamento identificado
no Bloco SEAL-M-351. A localização do ponto de derramamento e do Bloco SEAL-M-351 são
apresentadas na Figura 1. A Tabela 1 apresenta as coordenadas de tal ponto.

Figura 1: Localização dos pontos de derramamento de óleo.
Fonte: PROOCEANO, 2019.
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Tabela 1: Coordenadas da área de lançamento considerado como ponto de risco e utilizado na modelagem
para os Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573, na Bacias
de Sergipe-Alagoas.
Latitude
Longitude
Profundidade (m)
10º 56' 48.083'' S
35º 58'55.149'' W
2,680
(Datum SIRGAS 2000).

Nota-se que a escolha do ponto de derramamento feita pela Prooceano teve o objetivo de cumprir
uma modelagem conservativa e representar mais compreensivamente derramamentos de óleo que
podem ocorrer nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEALM-573.
Este estudo de modelagem considera as variabilidades meteorológicas sazonais e oceanográficas
(hidrodinâmicas) por meio do estabelecimento de 02 (dois) períodos de análise:
• Período 1: corresponde aos meses de Novembro a Abril e,
• Período 2: corresponde aos meses de Maio a Outubro.
As características meteoceanográficas (ventos e correntes) da região onde estes blocos estão
localizados e consideradas para a modelagem são brevemente descritos abaixo.
•

Ventos:

A região do bloco SEAL-M-351 encontra-se na área adjacente à Plataforma Leste Brasileira. Conforme
descrito por Castro & Miranda (1998) a Plataforma Leste Brasileira é a região menos estudada da costa
brasileira.
Recentemente, estudos sobre a circulação da região vêm sendo publicados (SOUTELINO, et al., 2011;
REZENDE, et al. 2011; AMORIM, et al. 2011; REZENDE 2010; MARIN, 2009; RODRIGUES, et al. 2006)
visando suprir a lacuna de conhecimento a cerca da circulação nesta região da costa Brasileira.
•

Correntes:

a circulação da região apresenta marcante variação sazonal devido à variação latitudinal da bifurcação
da Corrente Sul Equatorial (CSE-ramo Sul), dando origem a Corrente do Brasil (CB), que flui para Sul e
a Subcorrente Norte do Brasil (SCNB), fluindo para Norte. Tal bifurcação ocorre entre 10º S e 20º S,
atingindo sua posição mais ao Norte no verão e mais ao Sul no inverno, com fortes indicações de alta
correlação com a sazonalidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e, consequentemente,
com o padrão de ventos local, dominados pelo Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) (verão)
e pelos Alísios (inverno). Porém, destaca-se que ainda existem muitas incertezas quanto à
hidrodinâmica da região, com indicações de que a circulação possa ser dominada por vórtices
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(SOUTELINO, et al. 2011), hipótese que torna complexo o entendimento dos padrões locais de
circulação.
Ao Sul desta faixa onde ocorre a bifurcação da CSE há predomínio do fluxo da CB ao longo de todo o
ano, e ao Norte, predomina a SCNB. Ao Norte de 5,5º S, quando há uma inflexão da costa a partir do
Cabo de São Roque-RN, o fluxo da SCNB se une ao ramo Norte e central da CSE, originando a Corrente
Norte do Brasil (CNB). A CNB flui para oeste ao longo da Margem Equatorial brasileira, com
intensidades médias de até 1,5 m/s.
As características do óleo utilizado nas simulações são apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2: Resumo das características do óleo simulado.
Parâmetro
API
Densidade
Viscosidade Dinâmica (13 ° C)

Óleo utilizado na simulação
36.2°
0.844 g/cm³
16.0 cP

2. RESULTADOS
A modelagem de óleo foi elaborada considerando três cenários de potenciais incidentes – pequeno
(08 m³), médio (200 m³) e o pior caso de lançamento (238.480,9 m³), seguindo os requerimentos da
Resolução CONAMA 398 de 2008, e dois períodos - Período 1 e Período 2.
As simulações probabilísticas da modelagem de dispersão de óleo mostraram comportamentos
distintos entre os períodos sazonais escolhidos. No Período 1, que compreende os meses de novembro
a abril, a direção preferencial da deriva de óleo é para sudoeste, enquanto no Período 2, que
compreende os meses de maio a outubro, a direção preferencial é para Norte e posteriormente
noroeste. Tal diferença pode ser explicada, principalmente, pela variação latitudinal da região de
bifurcação da Corrente Sul Equatorial que, ao se posicionar mais a Norte no Período 1, faz com que a
região de vazamento fique sob influência da Corrente do Brasil, e ao migrar para Sul no Período 2,
deixa a região sob influência da Subcorrente Norte do Brasil.

2.1. Descarga pequena
Para pequenas e medias descargas (08 m³ e 200 m³), não há nenhum impacto potencial na costa para
os dois períodos sazonais, como pode ser visto da Figura 2 para a Figura 5Erro! Fonte de referência
não encontrada..
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Figura 2: Mapa da probabilidade da presença de
óleo na superfície para descarga de 08 m³ no Bloco
SEAL-M-351 – Período 1 (Novembro a Abril).
(Fonte: PROOCEANO, 2019).

Figura 3: Mapa da probabilidade da presença de
óleo na superfície para descarga de 08 m³ - Bloco
SEAL-M-351-Período 2 (Maio a Outubro).
(Fonte: PROOCEANO, 2019).

Figura 4: Mapa do tempo mínimo da chegada de
óleo em superfície para descarga de 08 m³ - Bloco
SEAL-M-351- Período 1 (Novembro a Abril).
(Fonte: PROOCEANO, 2019).

Figura 5: Mapa do tempo mínimo da chegada de
óleo em superfície para descarga de 08 m³ - Bloco
SEAL-M-351-Período 2 (Maio a Outubro).
(Fonte: PROOCEANO, 2019).

2.1.

Descarga Média

Para descargas medias (200 m³), não existe impacto potencial na costa para ambos os períodos
sazonais, como pode ser observado na Figura 6 a Figura 9Erro! Fonte de referência não encontrada..
Contudo, o óleo em superfície pode se aproximar a uma distância menor que um grid (2 km) do
Município de Estância/SE no Período 1 e Maceió/Al no Período 2.
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Figura 6: Mapa da probabilidade da presença de
óleo na superfície a descarga de 200 m³ no Bloco
SEAL-M-351 Período 1 (Novembro a Abril).
(Fonte: PROOCEANO, 2019).

Figura 7: Mapa da probabilidade da presença de
óleo na superfície a descarga de 200 m³ no Bloco
SEAL-M-351 –Período 2 (Maio a Outubro).
(Fonte: PROOCEANO, 2019).

Figura 8: Mapa do tempo mínimo da chegada de
óleo em superfície para descarga de 200 m³ - Bloco
SEAL-M-351-Período 1 (Novembro a Abril).
(Fonte: PROOCEANO, 2019).

Figura 9: Mapa do tempo mínimo da chegada de
óleo em superfície para descarga de 200 m³ - Bloco
SEAL-M-351-Período 2 (Maio a Outubro).
(Fonte: PROOCEANO, 2019).
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2.2.

Pior caso de descarga

Os resultados para o cenário de pior caso (238.480,9 m³) para o ponto de derramamento de óleo no
Bloco SEAL-M-351 são apresentados na Tabela 3 e da Figura 10 a Figura 15.
Tabela 3 : Resumo dos resultados da modelagem do pior caso (238.480,9 m³) no Bloco SEAL-M-351.
Tempo Mínimo
Massa Máxima
Probabilidade (%)
Extensão (km)
(dias)
(t/km)
UF
Município
Período Período Período Período Period
Period Período Período
1
2
1
2
1
2
1
2
Itapipoca
0.4
36.8
0.7
4
CE

RN

PB

Rev.00

Trairi

-

1.1

-

36.8

-

4.0

-

19

Paraipaba

-

1.1

-

36.8

-

2.4

-

4

Paracuru
São Gonçalo do
Amarante
Touros

-

0.7

-

38.5

-

2.2

-

4

-

0.4

-

37.9

-

0.7

-

4

-

0.4

-

27.6

-

0.7

-

4

Rio do Fogo

-

0.4

-

21.1

-

0.8

-

14

Maxaranguape

-

6.3

-

21.1

-

3.4

-

19

Ceará-Mirim

-

10.0

-

18.9

-

5.7

-

24

Extremoz

-

9.3

-

18.1

-

4.0

-

19

Natal

-

11.9

-

17.4

-

24.7

-

29

Parnamirim

-

11.9

-

17.4

-

7.8

-

14

Nísia Floresta
Senador Georgino
Avelino
Tibau do Sul

-

14.1

-

17.0

-

18.4

-

29

-

4.8

-

17.1

-

9.1

-

4

-

13.3

-

17.0

-

6.6

-

14

Canguaretama

-

10.0

-

17.4

-

6.6

-

14

Baía Formosa

-

21.5

-

16.6

-

24.9

-

34

Mataraca

-

17.8

-

16.6

-

25.1

-

19

Baía da Traição

-

17.8

-

16.3

-

25.4

-

24

Marcação

-

11.1

-

16.5

-

7.2

-

4

Rio Tinto

-

14.4

-

16.1

-

24.0

-

14

Lucena

0.4

24.4

37.4

13.8

0.7

26.5

4

14

Santa Rita

-

0.7

-

16.6

-

1.9

-

4

Cabedelo

-

24.4

-

13.8

-

26.5

-

24

João Pessoa

-

18.1

-

14.3

-

14.9

-

34

Conde

-

21.9

-

11.7

-

14.9

-

29

Pitimbu

0.4

32.6

48.6

12.8

1.1

17.8

4

34
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Tabela 3 : Resumo dos resultados da modelagem do pior caso (238.480,9 m³) no Bloco SEAL-M-351.
Tempo Mínimo
Massa Máxima
Probabilidade (%)
Extensão (km)
(dias)
(t/km)
UF
Município
Período Período Período Período Period
Period Período Período
1
2
1
2
1
2
1
2
Goiana
0.4
48.5
44.5
12.3
0.7
25.6
4
24

PE

AL

Ilha de Itamaracá

-

30.0

-

11.4

-

25.8

-

24

Igarassu

-

27.0

-

12.5

-

30.6

-

14

Paulista

3.3

76.7

33.2

10.5

1.5

30.6

4

29

Olinda

1.1

74.8

52.0

11.6

0.8

8.2

4

24

Recife
Jaboatão dos
Guararapes
Cabo de Santo
Agostinho
Ipojuca

-

89.3

-

10.7

-

25.4

-

34

0.7

92.2

45.0

9.6

1.2

27.4

4

19

2.2

100.0

37.5

10.0

1.1

30.8

4

29

2.2

98.9

37.6

9.0

1.1

30.8

9

49

Sirinhaém

0.7

98.1

45.8

8.2

0.8

30.1

4

24

Tamandaré

-

98.1

-

8.2

-

31.5

-

24

Barreiros
São José da Coroa
Grande
Maragogi

-

98.1

-

8.4

-

31.5

-

19

1.5

99.6

32.8

8.2

0.7

33.3

4

24

1.5

99.6

32.8

7.3

0.7

36.1

14

54

Japaratinga

0.4

97.4

45.2

6.7

0.6

36.1

4

29

Porto de Pedras

-

72.6

-

7.4

-

33.4

-

4

Porto de Pedras
São Miguel dos
Milagres
Passo de
Camaragibe
Barra de Santo
Antônio
Paripueira

-

98.9

-

6.2

-

34.2

-

29

-

98.9

-

6.2

-

34.8

-

24

0.4

98.9

44.0

5.8

1.3

38.1

4

29

-

99.6

-

5.3

-

39.8

-

34

-

99.6

-

5.3

-

39.7

-

24

-

100.0

-

3.8

-

40.1

-

79

0.7

100.0

43.0

3.7

0.8

40.1

4

44

0.7

100.0

43.0

3.5

0.8

40.2

9

29

0.4

100.0

45.6

3.1

0.8

40.3

4

29

Jequiá da Praia

1.9

100.0

28.3

2.6

1.2

40.4

14

44

Maceió
Marechal
Deodoro
Barra de São
Miguel
Roteiro

SE

Rev.00

Coruripe

1.9

100.0

28.3

2.6

1.1

40.6

19

84

Feliz Deserto

0.7

100.0

34.1

2.5

1.0

40.6

14

24

Piaçabuçu

4.8

100.0

9.7

2.4

2.5

40.7

19

44

Brejo Grande

4.8

100.0

9.7

2.5

2.5

40.0

9

24

Pacatuba

1.5

99.6

31.8

2.6

2.1

39.5

24

54

Pirambu
Barra dos
Coqueiros

4.4

98.9

4.7

2.9

24.4

39.1

34

54

68.9

92.2

3.0

4.8

33.6

38.9

59

59
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Tabela 3 : Resumo dos resultados da modelagem do pior caso (238.480,9 m³) no Bloco SEAL-M-351.
Tempo Mínimo
Massa Máxima
Probabilidade (%)
Extensão (km)
(dias)
(t/km)
UF
Município
Período Período Período Período Period
Period Período Período
1
2
1
2
1
2
1
2
Aracaju
90.4
81.5
3.1
7.2
41.0
38.3
64
64

SE

BA

Rev.00

São Cristovão
Itaporanga
d'Ajuda
Estância

85.6

73.7

3.4

11.0

41.0

34.6

14

14

97.4

63.0

3.3

12.7

41.9

34.3

54

54

98.9

30.0

3.2

17.5

42.1

35.6

44

44

Indiaroba

97.4

20.7

3.6

20.0

41.4

33.2

14

14

Jandaíra

99.6

21.1

3.6

19.3

41.9

34.8

84

84

Conde

100.0

19.6

4.1

20.0

41.9

33.6

94

94

Esplanada

100.0

18.1

4.5

24.1

41.5

31.4

39

39

Entre Rios

100.0

16.7

4.8

26.1

41.5

30.9

59

59

Mata de São João

100.0

12.2

5.6

26.2

136.4

105.5

64

64

Camaçari

100.0

8.5

6.3

26.8

98.3

27.9

94

69

Lauro de Freitas

97.8

3.7

7.6

29.0

35.7

26.7

14

9

Salvador
São Francisco do
Conde
Saubara

99.6

5.2

7.3

29.9

37.3

26.7

69

44

0.4

-

50.9

-

0.9

-

4

-

1.1

-

33.8

-

2.7

-

14

-

Maragogipe
Salinas da
Margarida
Itaparica

1.1

-

33.8

-

2.7

-

4

-

3.0

-

33.7

-

2.7

-

14

-

34.8

-

28.7

-

16.1

-

19

-

Vera Cruz

90.7

1.5

9.2

31.1

105.7

85.6

59

24

Jaguaripe

82.6

0.4

9.6

47.9

29.8

0.7

49

4

Valença

92.6

0.4

9.7

46.6

34.2

0.9

49

9

Cairu

100.0

3.7

8.7

36.6

116.2

1.5

89

29

Nilo Peçanha

80.4

-

10.2

-

32.0

-

9

-

Ituberá

95.6

-

9.5

-

33.5

-

34

-

Igrapiúna

48.5

-

9.7

-

25.0

-

14

-

Camamu

8.1

-

14.6

-

2.3

-

9

-

Maraú

98.9

0.7

9.3

38.5

85.6

1.0

69

14

Itacaré

100.0

-

10.2

-

35.3

-

39

-

Uruçuca

92.2

-

10.8

-

31.8

-

14

-

Ilhéus

95.6

-

10.2

-

35.6

-

108

-

Una

73.7

-

11.9

-

34.6

-

59

-

Canavieiras

91.9

-

12.1

-

34.6

-

79

-

Belmonte
Santa Cruz
Cabrália
Porto Seguro

86.7

-

12.9

-

27.8

-

59

-

60.0

-

13.1

-

71.6

-

54

-

60.0

-

13.6

-

71.6

-

94

-

Prado

31.9

-

15.7

-

13.1

-

84

-
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Tabela 3 : Resumo dos resultados da modelagem do pior caso (238.480,9 m³) no Bloco SEAL-M-351.
Tempo Mínimo
Massa Máxima
Probabilidade (%)
Extensão (km)
(dias)
(t/km)
UF
Município
Período Período Período Período Period
Period Período Período
1
2
1
2
1
2
1
2
Alcobaça
22.6
16.4
10.3
64
BA

ES

Caravelas

21.5

-

17.2

-

10.3

-

14

-

Mucuri
Conceição da
Barra
São Mateus

1.5

-

24.3

-

1.0

-

4

-

1.9

-

21.1

-

1.5

-

29

-

1.9

-

22.2

-

2.5

-

59

-

Linhares

1.9

-

22.2

-

2.5

-

29

-

Figura 10: Mapa da probabilidade de presença de
óleo em superfície para blowout (238.480,9 m³).
Período 1 (Novembro a Abril).
(Fonte: PROOCEANO, 2019).
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Figura 11: Mapa da probabilidade de presença de
óleo em superfície para blowout (238.480,9 m³).
Período 2 (Maio a Outubro).
(Fonte: PROOCEANO, 2019).
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Figura 12: Mapa da probabilidade de presença de
óleo em superfície para blowout (238.480,9 m³).
Período 1 (Novembro a Abril).
(Fonte: PROOCEANO, 2019).

Figura 13: Mapa da probabilidade de presença de
óleo em superfície para blowout (238.480,9 m³).
Período 2 (Maio a Outubro).
(Fonte: PROOCEANO, 2019).

Figura 14: Mapa da probabilidade de presença da
coluna de água para o blowout (238.480,9 m³)
Período 1 (Novembro a Abril).
(Fonte: PROOCEANO, 2019).

Figura 15: Mapa da probabilidade de presença da
coluna de água para o blowout (238.480,9 m³).
Período 2 (Maio a Outubro).
(Fonte: PROOCEANO, 2019).

Conforme indicado na Tabela 3, para o Período 1, na costa, existe uma probabilidade de presença de
óleo de Lucena/PB até Linhares/ES e elevados valores, entre 90-100% são principalmente observados
no Norte da Bahia e Sul do Sergipe. O tempo de chegada de óleo mais curto foi 03 (três) dias na Barra
dos Coqueiros/SE. A maior massa de óleo na costa, 136t/km, foi observado na Mata de São João/BA.
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Para o Período 2, existe a probabilidade de presença de óleo onshore de Itapipoca/CE a Maraú/BA.
Probabilidades acima de 90% são observados do Norte do Sergipe ao Sul do Pernambuco. O tempo
mínimo para o óleo atingir a costa da cidade de Piaçabuçu/AL é de 2,4 dias. A maior massa de óleo,
105,5t/km foi observada na Mata de São João/BA.
A Tabela 4 mostra as Unidades de Conservação com a possibilidade de ser alcançado por um grande
volume (238.480,9m³), nos cenários do período 01 e período 02.
Tabela 4: Probabilidade da presença de óleo e o tempo mínimo de chegada nas Unidades de Conservação
com possibilidade de serem atingidas por um derramamento de grande volume (238.480,9 m³), nos
cenários do Período 01 e Período 02.
Tempo mínimo de
Probabilidade (%)
chegada (dias)
Unidades de Conservação
Período 1
Período 2
Período 1
Período 1
Parque Estadual de Jacarapé
17.0
14.7
Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu
Área de Proteção Ambiental Baía de Camamu
Manguezais da Foz do Rio Mamanguape Área de
Interesse Ecológico Relevante
Reserva Particular do Patrimônio Natural de
Carroula
Área de Proteção Ambiental Lagoa Encantada
Área de Proteção Ambiental Barra do Rio
Mamanguape
Área Degredo de Interesse Ecológico Relevante

4.8

100.0

9.7

2.4

100.0

3.0

9.3

38.5

-

14.4

-

16.1

25.2

-

17.4

-

91.5

0.4

10.2

58.6

0.4

23.7

37.3

15.1

0.7

-

26.6

-

Barra do Rio Camaratuba Área de Interesse
Ecológico Relevante
Reserva Biológica de Santa Isabel

-

17.8

-

16.9

5.2

99.6

4.6

2.8

Parque Nacional Monte Pascoal

54.4

-

15.3

-

100.0

9.3

5.5

27.2

0.7

35.6

42.5

14.0

74.8

-

11.7

-

99.6

5.2

7.3

29.9

100.0

0.7

10.0

45.3

-

14.1

-

16.9

6.3

-

21.0

-

Reserva Particular do Patrimônio Natural Dunas de
Santo Antônio
Parque Estadual de Aratu
Una Wildlife Refuge
Área de Proteção Ambiental Lagoas e Dunas do
Abaeté
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré /
Serra Grande
Área de Proteção Ambiental Bonfim / Guaraíra
Área de Proteção Ambiental de Conceição da
Barra
Área de Proteção Ambiental Santa Rita

2.2

100.0

27.5

3.8

Área de Proteção Ambiental de Santo Antônio

53.7

-

12.8

-

Área de Proteção Ambiental de Sirinhaém

0.7

98.1

45.8

8.5

100.0

8.5

6.2

26.8

-

9.3

-

18.1

Área de Proteção Ambiental das Lagoas de
Guarajuba
Área de Proteção Ambiental de Jenipabu
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Tabela 4: Probabilidade da presença de óleo e o tempo mínimo de chegada nas Unidades de Conservação
com possibilidade de serem atingidas por um derramamento de grande volume (238.480,9 m³), nos
cenários do Período 01 e Período 02.
Tempo mínimo de
Probabilidade (%)
chegada (dias)
Unidades de Conservação
Período 1
Período 2
Período 1
Período 1
Área de Proteção Ambiental de Dunas de Paracuru
0.7
38.5
Estação Ecológica de Pecém

-

0.4

-

35.2

-

1.1

-

36.8

18.5

-

16.3

-

-

21.5

-

16.6

0.4

-

41.4

-

92.6

0.7

9.7

44.2

90.4

69.3

3.2

12.4

98.9

63.0

3.1

12.7

-

97.8

-

5.7

99.3

5.2

6.9

29.0

100.0

21.1

3.5

19.3

6.7

100.0

3.9

2.5

95.9

0.4

9.3

46.9

Área de Proteção Ambiental do Rio Capivara

99.6

5.9

6.6

26.8

Área de Proteção Ambiental de Tinharé / Boipeba

100.0

3.7

8.7

36.6

4.1

-

20.9

-

Área de Proteção Ambiental das Dunas da
Lagoinha
Reserva Natural do Rio dos Frades
Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata
Estrela
Reserva Particular do Patrimônio Natural de Avaí
Área de Proteção Ambiental Caminhos Ecológicos
da Boa Esperança
Área de Proteção Ambiental Foz do Rio Vaza-Barris
Área de Proteção Ambiental do Litoral Sul
Área de Proteção Ambiental Pratagy
Joanes - Área de Proteção Ambiental Ipitanga
Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte do
Estado da Bahia
Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte
(Sergipe)
Área de Proteção Ambiental do Pratigi

Parque Estadual de Itaúnas
Parque Estadual das Dunas de Natal

-

21.9

-

17.5

Reserva Biológica Uma

35.9

-

14.9

-

Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais

23.0

100.0

8.5

4.1

Reserva Extrativista Marinha Lagoa do Jequiá

9.6

100.0

13.8

2.6

54.4

-

16.0

-

76.3

0.4

14.6

59.0

100.0

23.0

2.8

18.7

67.4

-

14.6

-

Reserva Extrativista Cassurubá

47.0

-

17.0

-

Reserva Extrativista de Canavieiras

100.0

1.1

11.3

53.6

Parque Nacional Marinho de Abrolhos

53.7

-

16.4

-

Reserva Extrativista Acaú-Goiana

4.1

51.9

30.7

12.8

Área de Proteção Ambiental Costa das Algas

3.3

-

24.3

-

Refúgio de Vida Selvagem de Santa Cruz

0.7

-

44.5

-

Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias
Maranhenses

0.4

3.0

53.7

36.8

Área de Proteção Ambiental Ponta da Baleia /
Abrolhos
Reserva Extrativista de Corumbau
Área de Proteção Ambiental da Plataforma
Continental do Litoral Norte
Área de Proteção Ambiental de Caraíva / Trancoso
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Tabela 4: Probabilidade da presença de óleo e o tempo mínimo de chegada nas Unidades de Conservação
com possibilidade de serem atingidas por um derramamento de grande volume (238.480,9 m³), nos
cenários do Período 01 e Período 02.
Tempo mínimo de
Probabilidade (%)
chegada (dias)
Unidades de Conservação
Período 1
Período 2
Período 1
Período 1
Parque Estadual Marítimo Parcel de Manuel Luís
7.8
33.1
Parque Estadual Marinho do Banco do Álvaro

-

6.7

-

32.8

Parque Estadual Marinho do Banco do Tarol

-

6.7

-

34.2

Reserva Extrativista Prainha do Canto Verde

0.4

3.7

46.7

29.9

-

2.6

-

31.4

-

1.9

-

34.3

100.0

3.0

9.3

38.5

-

31.9

-

11.0

97.0

4.1

8.7

31.1

Reserva Extrativista Batoque
Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do
Meio
Área de Proteção Ambiental Baía de Camamu
Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os
Santos
Área de Proteção Ambiental de Coroa Vermelha

79.6

-

13.5

-

Área de Proteção Ambiental Recifes de Corais

3.7

33.0

32.3

17.3

Área de Proteção Ambiental de Guadalupe

6.3

99.3

32.7

7.7

Área de Proteção Ambiental de Santa Cruz

7.4

84.8

30.5

10.8

Área de Proteção Ambiental de Manguezal da
Barra Grande

0.4

0.4

55.6

34.5

Conforme indicado na Tabela 4, para o período 1, existe a probabilidade de chegada de óleo em 52
unidades de conservação, apresentando um máximo de 100% nas seguintes: Área de Proteção
Ambiental do Litoral Norte do Estado da Bahia (APA), APA das Lagoas de Guarajuba, APA de Tinharé /
Boipeba, APA de Lagoas e Dunas do Abaeté, APA da Costa de Itacaré / Serra Grande, APA de Serra
Grande, APA de Camamu, Reserva Extrativista de Canavieiras, Dunas de Santo Antônio Reserva do
Patrimônio Natural e APA Plataforma Continental do Litoral Norte, este com o menor tempo de
chegada de 2,8 dias.
Para o Período 2, existe uma probabilidade de presença de óleo em 52 unidades de conservação, com
um máximo de 100% nos seguintes: Reserva Extrativista Marinha da Lagoa do Jequiá, APA Santa Rita,
APA Costa dos Corais, APA Litoral Norte (Sergipe) e Piaçabuçu APA. aquele com o menor tempo de
chegada de 2,4 dias.
Além disso, para analisar os processos de intemperismo subsequentes relacionados a uma liberação
de pior caso (238.480,9 m³), com base nos resultados obtidos nas simulações estocásticas, foi
selecionada uma simulação determinística, representando o tempo mínimo e a massa máxima de óleo
na costa para a ocorrência de uma pior liberação do ponto de risco selecionado na bacia de Sergipe -
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Alagoas. O tempo mínimo de chegada ao cenário costeiro ocorreu no período 2 e a massa máxima de
óleo no litoral no período 1.
O processo de intemperismo mais importante durante a simulação para remoção de óleo de superfície
foi a evaporação, contribuindo com 36,5%. Em seguida, foi realizado o processo de sedimentação, com
27,4%, e degradação, que removeu 28% do total de óleo derramado. O restante na superfície no final
da simulação era de 0,01% do óleo total derramado e o óleo na coluna de água era de 1,8%. O petróleo
acumulado no litoral foi de 6,4%, equivalente a 12.770 toneladas.
Os resultados dessa modelagem determinística são apresentados na Figura 16.

Figura 16: Balanço de massa durante o cenário determinístico. Descarga de 238.480,9 m³.
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3. CONSIDERAÇÕES
Dentre as simulações, apenas o pior caso de liberação tem probabilidade de chegada de petróleo ao
litoral, considerando os dois períodos estudados. Todos os cenários têm probabilidades máximas de
presença de petróleo na praia em torno de 100%. No período 1, os valores mais altos são observados
principalmente no norte da Bahia e sul de Sergipe, enquanto no período 2 as probabilidades mais altas
são observadas do norte de Sergipe para o sul de Pernambuco. O menor tempo de chegada do petróleo
é de 2,4 dias em Piacabuçu / AL no Período 2, enquanto no Período 2 é de 3 dias em Barra dos
Coqueiros / SE.
A 8 m³ e 200 m³, não há probabilidade de o óleo chegar à costa. Entretanto, para liberação de 200 m3,
o óleo de superfície pode se aproximar a uma distância inferior a um ponto da rede (2 km) do município
de Estância / SE no Período 1 e Maceió / Al no Período 2.
Em relação às Unidades de Conservação, há probabilidades de chegada de óleo em 52 unidades,
quando considerado o pior caso de liberação nos dois períodos. Para o Período 1, a maior
probabilidade (100%) ocorre nas seguintes unidades: Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte do
Estado da Bahia (APA), APA das Lagoas de Guarajuba, APA de Tinharé / Boipeba, APA de Lagoas e
Dunas de Abaeté, Costa de Itacaré / APA Serra Grande, APA de Camamu, Reserva Extrativista de
Canavieiras, Reserva Particular do Patrimônio Natural Dunas de Santo Antônio e APA Plataforma
Continental do Litoral Norte. Enquanto no período 2, ocorre na Reserva Extrativista Marinha de Lagoa
do Jequiá, APA Santa Rita, APA Costa dos Corais, APA Litoral Norte (Sergipe) e APA Piaçabuçu.
Para todos os cenários, a evaporação é o principal processo de intemperismo que ocorre ao longo das
simulações
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1

INTRODUÇÃO

O Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa (PEPLC) representa uma importante ferramenta
técnico-gerencial para a priorização de ambientes a serem protegidos em caso de derramamento de
óleo no mar, onde devam ser aplicadas ou concentradas ações de resposta. O uso de procedimentos
de proteção e, quando aplicável, limpeza da costa, elaborados em conformidade com a legislação
brasileira vigente, visa à redução tanto das consequências do derrame de óleo ao meio ambiente
quanto dos esforços de limpeza.
A partir de fichas e mapas estratégicos, este Plano orienta os profissionais envolvidos no atendimento
à emergência e norteia a elaboração de táticas de resposta, levando em consideração as
especificidades de cada localidade coberta pelo estudo. Além dos métodos de proteção e limpeza
recomendados, o Plano fornece informações gerais sobre a infraestrutura local, que auxiliam o
planejamento de equipes táticas, tais como: hospitais, portos e aeroportos próximos, e condições de
acesso de cada ponto do litoral mapeado.
De acordo com a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 03 de 2013, este Plano foi elaborado para a
linha de costa com probabilidade de toque de óleo superior a 30%, considerando o pior cenário
acidental da atividade de perfuração da ExxonMobil nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573, Bacia de Sergipe-Alagoas.

1.1 Projeto de Proteção e Limpeza da Costa (PPLC)
Em 30 de agosto de 2013, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) e o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) assinaram um Acordo de
Cooperação Técnica (ACT). O ACT celebrado entre os dois institutos prevê a capacitação e o
aprimoramento do processo de avaliação de impactos ambientais e o aperfeiçoamento da gestão
ambiental, relacionados às atividades de exploração e produção de petróleo e gás.
No âmbito do ACT, foi desenvolvido o Projeto de Proteção e Limpeza de Costa (PPLC), integrante do
Mapeamento Ambiental para Resposta à Emergência no Mar (MAREM1). O PPLC realizou um robusto
levantamento de dados secundários de toda costa brasileira, através de pesquisa bibliográfica de
publicações oficiais relacionadas com o tema. Cartas náuticas, Cartas de Sensibilidade Ambiental ao
Óleo (Cartas SAO), imagens de satélites e sites oficiais são exemplos de fontes utilizadas.

1

Disponível em: www.marem-br.com.br.
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Visando a aquisição in situ de dados primários, foram realizadas visitas de campo em toda a linha de
costa e ilhas costeiras brasileiras. Os trabalhos de campo foram conduzidos de modo a verificar e
complementar os dados secundários anteriormente levantados. Para cada trecho do litoral foram
coletadas as seguintes informações:
•

Levantamento do tipo de costa para definição/confirmação do Índice de Sensibilidade do
Litoral (ISL) ao óleo;

•

Identificação do(s) ecossistema(s) predominante(s) e fisionomia(s) presente(s);

•

Identificação da presença de recursos biológicos sensíveis (tais como: foz de rio, manguezal
etc.);

•

Identificação da ocorrência de recursos socioeconômicos relevantes (áreas turísticas,
pesqueiras, de maricultura);

•

Avaliação e validação das condições de acesso;

•

Avaliação e identificação de locais com potencial para serem utilizados como áreas de coleta
e/ou áreas de apoio;

•

Identificação das estratégias de proteção e limpeza da costa, levando em consideração as
especificidades de cada área;

•

Registro fotográfico georreferenciado; e

•

Obtenção de informações complementares.

Com o objetivo de tornar o PPLC funcional, as informações foram consolidadas em Fichas Estratégicas de
Resposta (FERs). Nessas fichas são apresentados detalhes sobre cada segmento litorâneo (praia e/ou
ilha), tais como: localização, acesso, aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, ISL e estratégias de
proteção e limpeza da costa2. As FERs são complementadas ainda por fichas de informações úteis de
cada município da área de abrangência, contendo o telefone de contato e a localização de hospitais,
portos, aeroportos e defesa civil.
Ressalta-se que a ExxonMobil utilizou o banco de dados georreferenciados do MAREM como base para
o desenvolvimento deste Plano.

2

As estratégias de proteção e limpeza de costa são baseadas nas recomendações contidas em IPIECA (19982008), Fingas (2000), NOAA (2010), POLARIS (2011), CETESB (2012) e melhores práticas internacionais.
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2

OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral

Este PEPLC tem como objetivo geral apresentar informações para apoiar a tomada de decisão para
proteção e limpeza da costa em caso de derramamentos de óleo no mar originados durante as
atividades de perfuração na Bacia de Sergipe-Alagoas (Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430,
SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573), visando à mitigação dos possíveis impactos ambientais.

2.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos deste PEPLC são:
•

Identificar áreas que devam ser prioritariamente protegidas;

•

Identificar potenciais áreas de coleta de óleo;

•

Indicar aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos observados em cada localidade;

•

Recomendar estratégias de proteção e limpeza dos diferentes ecossistemas costeiros
encontrados na região com probabilidade de toque de óleo;

•

Apresentar mapas com informações georreferenciadas que sirvam como guia estratégico no
caso de um derramamento de óleo no mar;

•

Expor as condições de acesso e registro fotográfico para uso das equipes operacionais; e

•

Listar informações úteis para cada município mapeado, englobando contatos de hospitais,
portos e aeroportos existentes na região.

3

METODOLOGIA
3.1 Etapas de desenvolvimento do PEPLC

O desenvolvimento deste PEPLC é baseado em cinco principais etapas, descritas a seguir.
A primeira etapa para elaboração deste estudo consiste na determinação da área de abrangência do
estudo, correspondente aos municípios com probabilidade de toque de óleo acima de 30%, conforme
estabelecido na Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 03/2013. Os dados utilizados como base são os
resultados da modelagem de dispersão de óleo elaborada para o cenário de pior caso previsto para a
atividade.
Em seguida são definidas as áreas prioritárias para proteção dentro da área de abrangência do projeto,
de acordo com as informações disponibilizadas pelo MAREM.
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Através do Plano de Emergência Individual (PEI) da atividade, são identificados os equipamentos
previstos para proteção e limpeza da costa, além de suas respectivas localizações para o cálculo dos
tempos de resposta.
Para a obtenção de uma visão integrada dos dados coletados, são elaborados mapas georreferenciados
que, em conjunto com as Fichas Estratégicas de Resposta, servem como guia no caso de uma emergência.
O produto final consiste em um relatório composto por (i) parte descritiva; (ii) Fichas Estratégicas de
Resposta (Apêndice I) e (iii) mapas georreferenciados (APÊNDICE II).
A Figura 1 ilustra as etapas para o desenvolvimento deste PEPLC.

Figura 1 - Etapas de desenvolvimento do PEPLC (Fonte: Witt O’Brien’s Brasil).
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Cabe mencionar que as análises realizadas neste documento são baseadas nas condições ambientais
observadas durante os dias de trabalho de campo realizados pelo PPLC. Dessa forma, as informações
apresentadas devem ser revalidadas na ocorrência real de um incidente.

3.2 Índices de Sensibilidade do Litoral
Para avaliar a sensibilidade dos diferentes tipos de ecossistemas presentes na área de abrangência do
estudo é utilizada a classificação do Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL). Este parâmetro é descrito
nas Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo, elaborados pelo MMA (2007, 2010) com base nas
normas editadas pela NOAA (2002) e pelo IMO (2008), e adaptados aos habitats e feições costeiras
brasileiras. Os diversos tipos de segmentos litorâneos são classificados em uma escala crescente de
sensibilidade que varia de 1 a 10.
A representação cartográfica dos dados de ISL apresentada pelo MMA (2007, 2010) é disponibilizada
na escala de até 1:50.000. Neste PEPLC a classificação do ISL foi realizada de modo a permitir uma
utilização em escala de até 1:25.000, o que possibilita maior detalhamento nas análises. Desta forma,
as eventuais diferenças encontradas entre as classificações de ISL mencionadas neste Plano e nos atlas
do MMA se devem à variação da escala da informação utilizada.
A Tabela 1 apresenta a classificação dos tipos de costa de acordo com a sensibilidade relativa a
derramamento de óleo, utilizando o código de cores estabelecido pelo MMA (2002).
Tabela 1: Índice de Sensibilidade Ambiental (MMA, 2010).
Índice
Cor
Tipo de Costa
(ISL)
- Costões rochosos lisos, de alta declividade, expostos
1
- Falésias em rochas sedimentares, expostas
- Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais), expostas
- Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos
2
- Terraços ou substratos de declividade média, expostos (terraço ou plataforma de
abrasão, terraço arenítico exumado bem consolidado etc.)
- Praias dissipativas de areia média a fina, expostas
- Faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas à ação de ressacas
(restingas isoladas ou múltiplas, feixes alongados de restingas tipo “long beach”)
3
- Escarpas e taludes íngremes (formações do grupo Barreiras e Tabuleiros
Litorâneos), expostos
- Campos de dunas expostas
- Praias de areia grossa
4
- Praias intermediárias de areia fina a média, expostas
- Praias de areia fina a média, abrigadas
- Praias mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de corais
5
- Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de vegetação
- Recifes areníticos em franja
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Tabela 1: Índice de Sensibilidade Ambiental (MMA, 2010).
Índice
Cor
Tipo de Costa
(ISL)
- Praias de cascalho (seixos e calhaus)
- Costa de detritos calcários
- Depósito de tálus
6
- Enrocamentos ("rip-rap", guia corrente, quebra-mar) expostos
- Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções lateríticas (disformes e
porosas)
- Planície de maré arenosa exposta
7
- Terraço de baixa-mar
- Escarpa/encosta de rocha lisa, abrigada
- Escarpa/encosta de rocha não lisa, abrigada
8
- Escarpas e taludes íngremes de areia, abrigados
- Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados
- Planície de maré arenosa/lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras não
vegetadas
9
- Terraço de baixa-mar lamoso abrigado
- Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais
- Deltas e barras de rio vegetadas
- Terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e lagoas
- Brejo salobro ou de água salgada, com vegetação adaptada ao meio salobro ou
10
salgado, apicum
- Marismas
- Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

3.3 Critérios para Classificação de Atributos
Com o objetivo de minimizar a subjetividade durante o levantamento de dados primários, foram
definidos critérios para a classificação dos atributos conferidos a cada localidade. Estes critérios são
apresentados a seguir e sumarizados no glossário do PPLC (APÊNDICE I).

3.3.1 Aspectos Físicos e Bióticos
3.3.1.1

Substrato

Os substratos encontrados nas zonas costeiras das áreas de estudo foram categorizados de acordo
com a granulometria do sedimento, que se distingue quanto ao grau de permeabilidade e potencial de
penetração do óleo. Em praias de areia fina, por exemplo, a penetração do óleo é geralmente menor
que 10 cm, enquanto em sedimentos pouco selecionados, tais como praias mistas de areia e cascalho,
a penetração é de, normalmente, 10 a 25 cm.
As características do sedimento também afetam a trafegabilidade de veículos. As praias de areia fina,
que são tipicamente compactadas e duras, permitem mais facilmente o tráfego de carros ou
caminhões com equipamentos, assim como máquinas pesadas que possam estar envolvidas em
operações de limpeza.
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A Tabela 2 apresenta as categorias granulométricas de sedimento aplicadas neste estudo.
Tabela 2: Classificação granulométrica de sedimento conforme NBR 6502 (ABNT, 1995).
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Classificação

Tamanho/Composição

Lamoso

Menor que 0,06 mm

Areia Fina

0,06 mm a 0,20 mm

Areia Média

0,20 mm a 0,60 mm

Areia grossa

0,60 mm a 2,0 mm

Cascalho

2,0 mm a 60,0 mm

Misto

Areia e cascalho ou conchas e
fragmentos de corais

Consolidado

Material sólido
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3.3.1.2

Exposição

A exposição de ambientes litorâneos foi dividida em duas categorias: exposta ou abrigada.
São considerados expostos, ou de alta energia, ambientes litorâneos constituídos por costões rochosos
ou praias oceânicas, com elevada taxa de circulação e renovação de água. Em regra, estes ambientes
são caracterizados por praias abertas, com zona de arrebentação bem desenvolvida e presença
frequente de sistemas de dunas frontais (que podem variar quanto ao nível de desenvolvimento e
quanto à presença de vegetação fixadora), com sedimentos geralmente compostos por areia grossa,
média e fina (MMA, 2006). A alta energia à qual são submetidos permite uma rápida limpeza natural
do óleo, sendo os organismos habitantes mais adaptados às alterações ambientais.
Ambientes costeiros são considerados abrigados quando protegidos da ação direta das ondas por
pontais, ilhas, quebra-mares, molhes, ou outros obstáculos naturais ou artificiais. Comumente
apresentam sedimentos de granulometria fina (MMA, 2006). Nestes casos, a limpeza natural do óleo
é mais lenta devido à baixa energia das ondas e correntes, sendo as comunidades biológicas
geralmente mais sensíveis às alterações ambientais.

3.3.1.3

Inclinação do substrato

A inclinação do substrato pode ser classificada como baixa, média ou alta, conforme apresentado na
Tabela 3.
Tabela 3: Classificação de declividade (NOAA, 2002).
Baixa

Média

Alta

< 5°

5° a 30°

> 30°

A importância da declividade do litoral é o seu efeito na reflexão e quebra das ondas. Litorais muito
inclinados levam ao rompimento abrupto e reflexão das ondas, com elevadas velocidades de
espraiamento e refluxo na encosta ou face da praia. Nesses ambientes, o tempo de permanência do
óleo é esperado que seja mínimo, com rápida limpeza natural da área atingida, a não ser que ocorra
transposição das ondas (overwash), levando parte do óleo para a zona de supra litoral.
Costas de baixa declividade, como planícies de maré e faixas de mangue, estão sujeitas a níveis de
energia mais baixos e, consequentemente, o tempo de permanência do óleo é mais prolongado e a
ação de limpeza natural é menor. Além disso, têm uma superfície intermarés que permite o
estabelecimento de comunidades biológicas como, por exemplo, leitos de mexilhões e comunidades
de plantas, algas etc. (NOAA, 1997).
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Em ambientes protegidos, a declividade do litoral é um fator menos importante com relação ao
impacto do óleo, exceto no aspecto de que as comunidades biológicas sensíveis têm maior área para
o seu desenvolvimento onde as inclinações são menores.

3.3.1.4

Largura da praia

A Tabela 4 apresenta as classificações atribuídas à largura da faixa de areia e os respectivos parâmetros
adotados.
Tabela 4: Largura da faixa de areia em maré baixa (ARAÚJO & COSTA, 2008 apud SILVA et al., 2011).
Ausente

Estreita

Intermediária

Larga

Sem faixa de areia

< 10 m

10 – 30 m

> 30 m

3.3.2 Aspectos Socioeconômicos
3.3.2.1

Infraestrutura

Para a classificação da infraestrutura presente nas localidades foram considerados os seguintes
critérios (adaptado de MMA; MPO, 2004):
•

Sem infraestrutura: área não ocupada ou de ocupação bastante seletiva e regulamentada, com
população fixa muito pequena ou inexistente; paisagem com alto grau de originalidade.

•

Infraestrutura rural: área não ocupada ou com baixíssima ocupação, baixo adensamento
populacional; presença de atividade agrícola; paisagem pouco antropizada.

•

Infraestrutura suburbana: área não totalmente ocupada, baixa densidade de construções e/ou
população; paisagem não totalmente antropizada.

•

Infraestrutura urbana: área com alto adensamento de construções e/ou de população fixa ou
flutuante (com elevado adensamento sazonal), ocupados por construções verticalizadas;
paisagem totalmente antropizada.

3.3.2.2

Uso da Área

As áreas avaliadas neste estudo foram classificadas de acordo com nove categorias de uso:
i) recreacional; ii) turística; iii) residencial; iv) comercial; v) industrial; vi) de pesca/maricultura;
vii) militar;, viii) de pesquisa; ou iv) indeterminado (quando nenhuma característica relativa às demais
categorias pode ser constatada em campo ou a partir de dados secundários).
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3.3.3 Aspectos Operacionais
Para avaliar o potencial de uso da área durante a resposta a emergências foram adotados os critérios
descritos na árvore de decisão (Figura 2). Seguindo tais critérios os segmentos de litoral foram
classificados como áreas prioritárias para proteção ou como áreas de uso a ser definido de acordo com
o cenário do acidente. Neste caso, também é avaliado se a localidade atende aos requisitos mínimos
para ser utilizada como área de coleta/área de apoio.

Figura 2 - Árvore de decisão aplicada para avaliação do potencial de uso da área
(Fonte: Witt O’Brien’s Brasil).

Conforme apresentado na Figura 2, ambientes inseridos em Unidades de Conservação de Proteção
Integral, caracterizados com ISL alto (≥ 9), utilizados para a prática de maricultura ou mariscagem, ou
que abriguem áreas de desova de tartarugas marinhas (CONAMA, 1996) devem ser protegidos de
forma prioritária.
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4

PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE RESPOSTA

A definição das estratégias para proteção de áreas vulneráveis deve ser feita com base nas informações
provenientes de monitoramento e avaliação da dispersão e deriva do óleo no mar e obtenção e
atualização de outras informações relevantes. Tais estratégias devem considerar o deslocamento
previsto da mancha, identificação de áreas prioritárias para proteção e de áreas de coleta de óleo,
acionamento dos recursos de resposta necessários e o devido suporte logístico.
Os procedimentos básicos para proteção de áreas sensíveis são apresentados na Tabela 5. Cabe
ressaltar que os equipamentos e procedimentos indicados neste documento são orientações gerais
baseadas no PEI da atividade e nos relatórios sobre Impactos Biológicos da Poluição por Óleo
publicados pela IPIECA (1998-2008).
Tabela 5: Procedimentos básicos para proteção de áreas vulneráveis
(Fonte: Adaptado de Oil Spill Response, 2011).
Procedimento
Representação gráfica (exemplos)

Deflexão do óleo
Consiste no posicionamento de barreiras de
contenção com o objetivo de desviar o óleo
de ecossistemas mais sensíveis,
preservando-os do impacto por óleo.

Direcionamento do óleo para áreas de
recolhimento
Posicionamento de barreiras de contenção
com o objetivo de desviar o óleo para locais
de maior facilidade de recolhimento do
óleo e menor sensibilidade ambiental ao
impacto, preservando os ecossistemas mais
sensíveis.
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Tabela 5: Procedimentos básicos para proteção de áreas vulneráveis
(Fonte: Adaptado de Oil Spill Response, 2011).
Procedimento
Representação gráfica (exemplos)
Deflexão do óleo em cascata
Direcionamento do óleo para áreas de
recolhimento ou desvio do óleo de
ecossistemas sensíveis através do
lançamento de barreiras de contenção em
formação de cascata. Esta estratégia é
utilizada quando a área a ser contemplada é
muito extensa para utilização de apenas
uma barreira de contenção.

Formação Chevron
Posicionamento de barreiras de contenção
com o objetivo de desviar o óleo para o mar
ou para locais notoriamente menos
sensíveis ao impacto por óleo, preservando
os ecossistemas mais sensíveis. Ambos os
casos têm como objetivo o recolhimento
posterior, em terra ou no mar.

Cerco completo
Consiste no posicionamento de barreiras de
contenção ao longo de todo o perímetro da
área a ser protegida, isolando-a das águas
adjacentes e preservando-a do impacto por
óleo.

Exclusão
Consiste no posicionamento de barreiras de
contenção em entradas de lugares
sensíveis, protegendo seu interior. Esta
técnica acumula o óleo possibilitando o
posterior recolhimento.
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5

TÉCNICAS DE LIMPEZA DA COSTA

Uma vez identificada a possibilidade de toque de óleo na costa, a equipe de SCAT (Shoreline Cleanup
Assessment Technique) deve ser mobilizada para avaliação da área, inclusive para a
identificação/validação dos ecossistemas a serem atingidos. Esta pré-avaliação auxilia o planejamento
e preparação das equipes operacionais, por levantar informações mais detalhadas e atualizadas sobre
os acessos a localidade, a sensibilidade e fauna local, a infraestrutura existente, os objetivos e métodos
de limpeza possíveis, restrições operacionais, entre outros aspectos relevantes.
Com a confirmação da chegada do óleo na costa, a equipe de SCAT deve retomar o trabalho de
avaliação, visando à verificação da condição do óleo presente nos ecossistemas atingidos e ao
direcionamento da continuidade das operações. Em um terceiro momento, após a finalização das
atividades, a equipe de SCAT deve realizar a última inspeção de cada localidade, de modo a identificar
a necessidade de mais algum procedimento de limpeza. Caso novas operações de limpeza não sejam
necessárias, o encerramento das operações de limpeza é sugerido ao Comando da resposta. Os
formulários específicos utilizados em SCAT estão no ANEXO G do Plano de Emergência Individual (PEI).
Com relação às técnicas de limpeza da costa, os procedimentos previstos neste Plano foram adaptados
das recomendações publicadas pela IPIECA (1998-2008), Fingas (2000), NOAA (2010), POLARIS (2011)
e CETESB, considerando os diferentes ISLs. Os procedimentos podem incluir:
•

Limpeza natural: consiste na remoção do óleo em decorrência de fenômenos como a ação das
ondas, das correntes, das marés, dos ventos e da chuva, ou ainda como resultado da
biodegradação, volatilização e solubilização dos contaminantes, dentre outras intervenções
naturais. Esta estratégia é normalmente adotada quando a utilização de equipamentos e/ou a
intervenção humana ficam impossibilitadas, dadas as dificuldades de ancoragem e as
condições de mar; ou quando podem causar mais danos aos ecossistemas do que o próprio
óleo.

•

Dilúvio: infiltração de água em abundância com a utilização de mangueiras, sem bicos, para
evitar alta pressão e maiores danos ao ambiente. Barreiras de contenção são utilizadas para
conter a água oleosa e direcioná-la para áreas em que possa ser recolhida.

•

Lavagem de alta pressão: lavagem através de jatos de água com pressão acima de 700 Kpa. O
óleo dever ser contido com barreiras de contenção e recolhido com skimmer, bombeamento
a vácuo ou materiais absorventes.

•

Lavagem de baixa pressão: lavagem através de jatos de água com pressão menor que 140 Kpa.
O óleo deve ser contido com barreiras de contenção e recolhido com skimmer, bombeamento
a vácuo ou materiais absorventes.
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•

Materiais absorventes: utilização de produtos com propriedades oleofílicas (absorvem o óleo)
e hidrofóbicas (repelem a água). Geralmente são utilizados materiais sintéticos, como o
polipropileno, ou orgânicos, como turfas e palha de pinho, em forma de “mantas”,
“almofadas” ou “barreiras”.

•

Barreira de contenção: utilizada para conter o óleo, evitando seu espalhamento e facilitando
o recolhimento, e para proteger áreas sensíveis, isolando-as através do desvio do óleo para o
mar ou para as áreas de coleta.

•

Recolhedor (skimmer): equipamento utilizado para remoção do óleo da superfície da água,
geralmente usado em conjunto com barreiras de contenção. Há diversos tipos de skimmers e
a escolha pelo modelo mais adequado deve ser feita de acordo com o tipo e a viscosidade do
óleo, eficiência na operação, capacidade de recolhimento, dentre outros.

•

Remoção manual: remoção feita pela coleta manual do óleo com o suporte, quando aplicável,
de pás, rastelos, espátulas, peneiras e carrinhos de mão. Os resíduos são colocados em sacos
plásticos ou recipientes para posterior transferência. O uso de EPI, tais como botas, macacão,
luvas e máscaras, é obrigatório.

•

Remoção mecânica: remoção do óleo com utilização de equipamentos mecânicos tais como:
retroescavadeiras, niveladoras, tratores, raspadores e dragas, além de skimmers e barreiras
de contenção e/ou absorventes. Geralmente utilizado quando há elevada quantidade de óleo
e requer sistemas de armazenamento, transporte, tratamento e disposição dos resíduos.

•

Bombeamento a vácuo: o óleo é aspirado através de caminhões a vácuo e transferido para
recipientes como tambores ou tanques portáteis.

6

SAÚDE E SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO E LIMPEZA DE COSTA

O Assessor de Segurança ou pessoa designada é responsável por estabelecer medidas para que as
operações de resposta possam ser realizadas preservando a saúde e segurança de toda a equipe de
resposta, devendo configurar entre suas atribuições o estabelecimento de zonas de segurança; a
identificação de perigos e a elaboração de Plano(s) de Segurança do Local.
Não obstante, todos os envolvidos nas ações de resposta a um incidente com derramamento de óleo
devem atuar de forma a priorizar os aspectos ligados à sua própria saúde e segurança e à segurança
das operações. Neste contexto, os seguintes itens gerais de segurança que devem ser seguidos por
todas as pessoas atuando na resposta à emergência:
•

Receber o briefing de segurança do seu supervisor ou do Assessor de Segurança antes de iniciar
as atividades;
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•

Utilizar o equipamento de proteção individual (EPI) adequado, conforme orientado pelo seu
supervisor, Assessor de Segurança ou pessoa designada;

•

Avaliar regularmente a segurança das operações de resposta e informar a existência de
condições de risco (por exemplo, risco de incêndio e explosão, exposição química, segurança
em operações marítima, dentre outros);

•

Ler a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) dos produtos a serem
utilizados;

•

Reportar quaisquer condições inseguras ao seu supervisor e ao Assessor de Segurança ou
pessoa designada (conforme estabelecido no protocolo de comunicação interno);

•

Não executar qualquer tarefa para a qual não tenha sido devidamente treinado e solicitado;

•

Manter a integridade das zonas de segurança (quente, morna e fria) a fim de prevenir a
disseminação da contaminação;

•

Reportar qualquer acidente e/ou lesões para o seu supervisor e seguir os procedimentos de
evacuação médica, quando necessários;

7

•

Seguir os procedimentos de descontaminação estabelecidos; e

•

Segregar os resíduos gerados de acordo com o procedimento estabelecido.

ESPECIFICIDADES DO PLANO
7.1 Área de Abrangência

A área de abrangência deste PEPLC foi definida com base na modelagem de dispersão de óleo para o
cenário de pior caso previsto para atividade de perfuração nos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEALM-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573, Bacia de Sergipe-Alagoas (blowout no bloco
SEAL- M-351). Foram selecionados os municípios costeiros que apresentam probabilidade de toque de
óleo acima de 30%, de acordo com o requerimento da Nota Técnica Nº 03/2013, considerando os
resultados de ambas as condições (Período 1 – setembro a fevereiro; e Período 2 – março a agosto).
Esta área compreende cinco estados, apresentados na Tabela 6.
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Tabela 6: Área de Abrangência do PEPLC.
Estado

Municipio

PB

Pitimbu
Goiana
Paulista
Olinda
Recife
Jaboatão dos Guararapes

PE

Cabo de Santo Agostinho
Ipojuca
Sirinhaém
Tamandaré
Barreiros
São José da Coroa Grande
Maragogi
Japaratinga
Porto de Pedras
São Miguel dos Milagres
Passo de Camaragibe
Barra de Santo Antônio
Paripueira

AL

Maceió
Marechal Deodoro
Barra de São Miguel
Roteiro
Jequiá da Praia
Coruripe
Feliz Deserto
Piaçabuçu
Brejo Grande
Pacatuba

SE

Pirambu
Barra dos Coqueiros
Aracaju
São Cristovão
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Tabela 6: Área de Abrangência do PEPLC.
Estado

Municipio
Itaporanga d'Ajuda

SE

Estância
Indiaroba
Jandaíra
Conde
Esplanada
Entre Rios
Mata de São João
Camaçari
Lauro de Freitas
Salvador
Itaparica
Vera Cruz
Jaguaripe
Valença

BA

Cairu
Nilo Peçanha
Ituberá
Igrapiúna
Maraú
Itacaré
Uruçuca
Ilhéus
Una
Canavieiras
Belmonte
Santa Cruz Cabrália
Porto Seguro
Prado
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7.2 Áreas Prioritárias para Proteção
Conforme descrito no item 3, as áreas prioritárias para proteção foram identificadas a partir da
avaliação da sensibilidade dos ecossistemas em relação ao óleo e da aplicação da árvore de decisão.
As áreas prioritárias para proteção encontradas na área de abrangência deste PEPLC estão listadas no
APÊNDICE I.
É importante observar que em caso de um real evento acidental com derramamento de óleo no mar,
as prioridades devem ser revistas de acordo com a magnitude do acidente, com o comportamento da
mancha de óleo e com a validação sazonal de existência de aspectos de sensibilidade.

8

EQUIPAMENTOS DE RESPOSTA

Como descrito no Plano de Emergência Individual desenvolvido para a atividade de perfuração nos
blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573, na Bacia de
Sergipe-Alagoas, a ExxonMobil mantém um inventário de equipamentos de resposta dedicados e
prontamente disponíveis para atender a qualquer incidente de derramamento de óleo proveniente de
suas atividades.
Adicionalmente, mediante a eventual ocorrência de incidentes de grande magnitude e complexidade,
a empresa poderá ainda obter recursos adicionais sob contrato no país, ou externos (da Oil Spill
Response Limited - OSRL), através de contrato firmado globalmente com esta finalidade.

9

TEMPOS DE RESPOSTA

Na possibilidade de um derramamento de óleo atingir a costa durante a atividade de perfuração na
Bacia de Sergipe-Alagoas a ExxonMobil deve acionar os recursos alocados em Maceió/SE em até 08
horas. Caso necessário, recursos internacionais também poderão ser mobilizados a partir do contrato
da ExxonMobilcom a Oil Spill Response Limited (OSRL).
Considerando o cenário acidental de pior caso da atividade, os resultados integrados obtidos na
modelagem de dispersão de óleo indicaram probabilidade de 100% de toque de óleo na costa para os
dois períodos estudados. No Período 1, as maiores probabilidades ocorrem na costa do estado da Bahia
enquanto no Período 2, as maiores probabilidades ocorrem no estado de Alagoas. O menor tempo de
chegada de óleo na costa é de 2,4 dias em Piaçabuçu/AL, no Período 2.
De acordo com a Nota Técnica Nº 03/2013, o tempo de resposta (TR), calculado através do somatório
dos tempos estimados de acionamento (TA), mobilização (TM), deslocamento (TD) e de
instalação/início da resposta (TI), deve ser inferior ao tempo previsto de toque de óleo na região.
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É importante mencionar que para o cálculo do tempo de deslocamento foi considerada a seguinte
situação: um caminhão equipado, a uma velocidade constante de 50 km/h, entre o município avaliado
e Maceió/SE, de onde os equipamentos poderão ser mobilizados.
Os resultados obtidos para o TR de cada município podem ser observados na Tabela 7.
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Tabela 7:Cálculo do tempo de resposta para os municípios com probabilidade superior a 30% de serem atingidos por óleo no cenário de pior caso para a atividade da
ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
TD

Estado

Município

Probabilidade
(%)

(TT)
(h)

(TC)
(h)

TT - TC (h)

TA
(h)

TM
(h)

Base de Apoio/Empresa Contratada

TI
(h)

TR
(h)
Base de
Apoio/Empresa
Contratada

Maceió

PB

PE

AL

Rev. 00

Distância
(km)

Tempo (h)

Maceió

Pitimbu

32,60

307,20

30,72

276,48

8

12

400,00

8,00

24

52,00

Goiana

48,50

295,20

29,52

265,68

8

12

400,00

8,00

24

52,00

Paulista

76,70

252,00

25,20

226,80

8

12

350,00

7,00

24

51,00

Olinda

74,80

278,40

27,84

250,56

8

12

340,00

7,00

24

51,00

Recife

89,30

256,80

25,68

231,12

8

12

330,00

7,00

24

51,00

Jaboatão dos Guararapes

92,20

230,40

23,04

207,36

8

12

330,00

7,00

24

51,00

Cabo de Santo Agostinho

100,00

240,00

24,00

216,00

8

12

240,00

5,00

24

49,00

Ipojuca

98,90

216,00

21,60

194,40

8

12

230,00

5,00

24

49,00

Sirinhaém

98,10

196,80

19,68

177,12

8

12

230,00

5,00

24

49,00

Tamandaré

98,10

196,80

19,68

177,12

8

12

215,00

4,50

24

48,50

Barreiros

98,10

201,60

20,16

181,44

8

12

220,00

4,50

24

48,50

São José da Coroa Grande

99,60

196,80

19,68

177,12

8

12

200,00

4,00

24

48,00

Maragogi

99,60

175,20

17,52

157,68

8

12

180,00

4,00

24

48,00

Japaratinga

97,40

160,80

16,08

144,72

8

12

160,00

3,00

24

47,00

Porto de Pedras

98,90

148,80

14,88

133,92

8

12

155,00

3,50

24

47,50

São Miguel dos Milagres

98,90

148,80

14,88

133,92

8

12

135,00

3,00

24

47,00

Passo de Camaragibe

98,90

139,20

13,92

125,28

8

12

130,00

3,00

24

47,00

Barra de Santo Antônio

99,60

127,20

12,72

114,48

8

12

90,00

2,00

24

46,00
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Tabela 7:Cálculo do tempo de resposta para os municípios com probabilidade superior a 30% de serem atingidos por óleo no cenário de pior caso para a atividade da
ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
TD

Estado

Município

Probabilidade
(%)

(TT)
(h)

(TC)
(h)

TT - TC (h)

TA
(h)

TM
(h)

Base de Apoio/Empresa Contratada

TI
(h)

TR
(h)
Base de
Apoio/Empresa
Contratada

Maceió

SE

Rev. 00

Distância
(km)

Tempo (h)

Maceió

Paripueira

99,60

127,20

12,72

114,48

8

12

40,00

1,00

24

45,00

Maceió

100,00

91,20

9,12

82,08

8

12

35,00

1,00

24

45,00

Marechal Deodoro

100,00

88,80

8,88

79,92

8

12

25,00

0,50

24

44,50

Barra de São Miguel

100,00

84,00

8,40

75,60

8

12

35,00

1,00

24

45,00

Roteiro

100,00

74,40

7,44

66,96

8

12

55,00

1,50

24

45,50

Jequiá da Praia

100,00

62,40

6,24

56,16

8

12

70,00

1,50

24

45,50

Coruripe

100,00

62,40

6,24

56,16

8

12

115,00

2,50

24

46,50

Feliz Deserto

100,00

60,00

6,00

54,00

8

12

125,00

2,50

24

46,50

Piaçabuçu

100,00

57,60

5,76

51,84

8

12

140,00

3,00

24

47,00

Brejo Grande

100,00

60,00

6,00

54,00

8

12

160,00

3,00

24

47,00

Pacatuba

99,60

62,40

6,24

56,16

8

12

175,00

3,50

24

47,50

Pirambu

98,90

69,60

6,96

62,64

8

12

250,00

5,00

24

49,00

Barra dos Coqueiros

92,10

72,00

7,20

64,80

8

12

285,00

6,00

24

50,00

Aracaju

90,40

74,40

7,44

66,96

8

12

305,00

6,50

24

50,50

São Cristovão

85,60

81,60

8,16

73,44

8

12

300,00

6,00

24

50,00

Itaporanga d'Ajuda

97,40

79,20

7,92

71,28

8

12

340,00

7,00

24

51,00

Estância

98,90

76,80

7,68

69,12

8

12

355,00

7,50

24

51,50
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Tabela 7:Cálculo do tempo de resposta para os municípios com probabilidade superior a 30% de serem atingidos por óleo no cenário de pior caso para a atividade da
ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
TD

Estado

Município

Probabilidade
(%)

(TT)
(h)

(TC)
(h)

TT - TC (h)

TA
(h)

TM
(h)

Base de Apoio/Empresa Contratada

TI
(h)

TR
(h)
Base de
Apoio/Empresa
Contratada

Maceió

BA

Rev. 00

Distância
(km)

Tempo (h)

Maceió

Indiaroba

97,40

86,40

8,64

77,76

8

12

375,00

7,50

24

51,50

Jandaíra

99,60

86,40

8,64

77,76

8

12

415,00

9,50

24

53,50

Conde

100,00

98,40

9,84

88,56

8

12

460,00

9,50

24

53,50

Esplanada

100,00

108,00

10,80

97,20

8

12

485,00

10,00

24

54,00

Entre Rios

100,00

115,20

11,52

103,68

8

12

500,00

10,00

24

54,00

Mata de São João

100,00

134,40

13,44

120,96

8

12

515,00

10,50

24

54,50

Camaçari

100,00

151,20

15,12

136,08

8

12

575,00

11,50

24

55,50

Lauro de Freitas

97,80

182,40

18,24

164,16

8

12

575,00

11,50

24

55,50

Salvador

99,60

175,20

17,52

157,68

8

12

610,00

12,50

24

56,50

Itaparica

34,80

688,80

48,00

640,80

8

12

775,00

15,50

24

59,50

Vera Cruz

90,70

220,80

22,08

198,72

8

12

755,00

15,50

24

59,50

Jaguaripe

82,60

230,40

23,04

207,36

8

12

755,00

15,50

24

59,50

Valença

92,60

232,80

23,28

209,52

8

12

775,00

15,50

24

59,50

Cairu

100,00

208,80

20,88

187,92

8

12

890,00

18,00

24

62,00

Nilo Peçanha

80,40

244,80

24,48

220,32

8

12

820,00

16,50

24

60,50

Ituberá

95,60

228,00

22,80

205,20

8

12

840,00

17,00

24

61,00

Igrapiúna

48,50

232,80

23,28

209,52

8

12

910,00

18,50

24

62,50
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Tabela 7:Cálculo do tempo de resposta para os municípios com probabilidade superior a 30% de serem atingidos por óleo no cenário de pior caso para a atividade da
ExxonMobil na Bacia de Sergipe-Alagoas.
TD

Estado

Município

Probabilidade
(%)

(TT)
(h)

(TC)
(h)

TT - TC (h)

TA
(h)

TM
(h)

Base de Apoio/Empresa Contratada

TI
(h)

TR
(h)
Base de
Apoio/Empresa
Contratada

Maceió
Distância
(km)

Tempo (h)

Maceió

Maraú

98,90

223,20

22,32

200,88

8

12

890,00

18,00

24

62,00

Itacaré

100,00

244,80

24,48

220,32

8

12

915,00

18,50

24

62,50

Uruçuca

92,20

259,20

25,92

233,28

8

12

920,00

18,50

24

62,50

Ilhéus

95,60

244,80

24,48

220,32

8

12

1070,00

21,50

24

65,50

Una

73,70

285,60

28,56

257,04

8

12

1135,00

23,00

24

67,00

Canavieiras

91,90

290,40

29,04

261,36

8

12

1240,00

25,00

24

69,00

Belmonte

86,70

309,60

30,96

278,64

8

12

1225,00

24,50

24

68,50

Santa Cruz Cabrália

60,00

314,40

31,44

282,96

8

12

1225,00

24,50

24

68,50

Porto Seguro

60,00

326,40

32,64

293,76

8

12

1250,00

25,00

24

69,00

Prado

31,90

376,80

37,68

339,12

8

12

1245,00

25,00

24

69,00

Legenda:
Tempo de resposta (TR)
Tempos estimados de acionamento (TA)
Tempo de mobilização (TM)
Tempo de deslocamento (TD)
Tempo de instalação/início da resposta (TI)
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Ainda conforme os requerimentos da Nota Técnica Nº 03/2013, o tempo de resposta deve ser menor
ou igual a diferença entre o tempo de toque de óleo na costa, previsto na modelagem (TT) e o tempo
contingencial (TC). O TC, por sua vez, considera que a variabilidade de tempo de deslocamento dos
recursos é proporcional à sua distância e ao local de atendimento, sendo considerado o menor valor
entre 10% do TT e 48 horas. Os resultados integrados de verão e inverno obtidos para cada município
podem ser observados na Tabela 8.
Tabela 8: Comparação entre a diferença do tempo para o toque de óleo na costa em cada município (TT) e
o tempo contingencial (TC) com o Tempo de Resposta (TR).
Tempo de Resposta (TR)
(h)

Estado

Município

Probabilidade
(%)

Tempo de
Toque (TT)
(h)

Tempo
Contigencial
(TC)
(h)

TT - TC
(h)

Base de Apoio/Empresa
Contratada

Maceió

PB

PE

AL
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Pitimbu

32,60

307,20

30,72

276,48

52,00

Goiana

48,50

295,20

29,52

265,68

52,00

Paulista

76,70

252,00

25,20

226,80

51,00

Olinda

74,80

278,40

27,84

250,56

51,00

Recife

89,30

256,80

25,68

231,12

51,00

Jaboatão dos Guararapes

92,20

230,40

23,04

207,36

51,00

Cabo de Santo Agostinho

100,00

240,00

24,00

216,00

49,00

Ipojuca

98,90

216,00

21,60

194,40

49,00

Sirinhaém

98,10

196,80

19,68

177,12

49,00

Tamandaré

98,10

196,80

19,68

177,12

48,50

Barreiros

98,10

201,60

20,16

181,44

48,50

São José da Coroa Grande

99,60

196,80

19,68

177,12

48,00

Maragogi

99,60

175,20

17,52

157,68

48,00

Japaratinga

97,40

160,80

16,08

144,72

47,00

Porto de Pedras

98,90

148,80

14,88

133,92

47,50

São Miguel dos Milagres

98,90

148,80

14,88

133,92

47,00

Passo de Camaragibe

98,90

139,20

13,92

125,28

47,00

Barra de Santo Antônio

99,60

127,20

12,72

114,48

46,00

Paripueira

99,60

127,20

12,72

114,48

45,00

Maceió

100,00

91,20

9,12

82,08

45,00

Marechal Deodoro

100,00

88,80

8,88

79,92

44,50

Barra de São Miguel

100,00

84,00

8,40

75,60

45,00

Roteiro

100,00

74,40

7,44

66,96

45,50
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Tabela 8: Comparação entre a diferença do tempo para o toque de óleo na costa em cada município (TT) e
o tempo contingencial (TC) com o Tempo de Resposta (TR).
Tempo de Resposta (TR)
(h)

Estado

Município

Probabilidade
(%)

Tempo de
Toque (TT)
(h)

Tempo
Contigencial
(TC)
(h)

TT - TC
(h)

Base de Apoio/Empresa
Contratada

Maceió

AL

SE

BA
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Jequiá da Praia

100,00

62,40

6,24

56,16

45,50

Coruripe

100,00

62,40

6,24

56,16

46,50

Feliz Deserto

100,00

60,00

6,00

54,00

46,50

Piaçabuçu

100,00

57,60

5,76

51,84

47,00

Brejo Grande

100,00

60,00

6,00

54,00

47,00

Pacatuba

99,60

62,40

6,24

56,16

47,50

Pirambu

98,90

69,60

6,96

62,64

49,00

Barra dos Coqueiros

92,10

72,00

7,20

64,80

50,00

Aracaju

90,40

74,40

7,44

66,96

50,50

São Cristovão

85,60

81,60

8,16

73,44

50,00

Itaporanga d'Ajuda

97,40

79,20

7,92

71,28

51,00

Estância

98,90

76,80

7,68

69,12

51,50

Indiaroba

97,40

86,40

8,64

77,76

51,50

Jandaíra

99,60

86,40

8,64

77,76

53,50

Conde

100,00

98,40

9,84

88,56

53,50

Esplanada

100,00

108,00

10,80

97,20

54,00

Entre Rios

100,00

115,20

11,52

103,68

54,00

Mata de São João

100,00

134,40

13,44

120,96

54,50

Camaçari

100,00

151,20

15,12

136,08

55,50

Lauro de Freitas

97,80

182,40

18,24

164,16

55,50

Salvador

99,60

175,20

17,52

157,68

56,50

Itaparica

34,80

688,80

48,00

640,80

59,50

Vera Cruz

90,70

220,80

22,08

198,72

59,50

Jaguaripe

82,60

230,40

23,04

207,36

59,50

Valença

92,60

232,80

23,28

209,52

59,50

Cairu

100,00

208,80

20,88

187,92

62,00

Nilo Peçanha

80,40

244,80

24,48

220,32

60,50

Ituberá

95,60

228,00

22,80

205,20

61,00

Igrapiúna

48,50

232,80

23,28

209,52

62,50

Maraú

98,90

223,20

22,32

200,88

62,00
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Tabela 8: Comparação entre a diferença do tempo para o toque de óleo na costa em cada município (TT) e
o tempo contingencial (TC) com o Tempo de Resposta (TR).
Tempo de Resposta (TR)
(h)

Estado

Município

Probabilidade
(%)

Tempo de
Toque (TT)
(h)

Tempo
Contigencial
(TC)
(h)

TT - TC
(h)

Base de Apoio/Empresa
Contratada

Maceió

BA

Itacaré

100,00

244,80

24,48

220,32

62,50

Uruçuca

92,20

259,20

25,92

233,28

62,50

Ilhéus

95,60

244,80

24,48

220,32

65,50

Una

73,70

285,60

28,56

257,04

67,00

Canavieiras

91,90

290,40

29,04

261,36

69,00

Belmonte

86,70

309,60

30,96

278,64

68,50

Santa Cruz Cabrália

60,00

314,40

31,44

282,96

68,50

Porto Seguro

60,00

326,40

32,64

293,76

69,00

Prado

31,90

376,80

37,68

339,12

69,00

Como pode ser observado na Tabela 8, a partir das bases com recursos disponíveis para a ExxonMobil,
os tempos de resposta (TR) apresentados, para todos os municípios listados, são menores que as
diferenças entre os tempos mínimos de toque (TT) e o tempo contingencial (TC). Desta forma, podese considerar que a estratégia de manter os recursos humanos e materiais prontamente disponíveis
para responder na cidade de Maceió, a fim de se estar preparado para proteger os municípios com
probabilidade superior a 30%.
No entanto, como parte da preparação para resposta a emergências da ExxonMobil, a empresa
identificou a necessidade de implementar Planos de Resposta Tática (Tactical Response Plans - TRP)
para locais específicos, a fim de aumentar a eficácia e a prontidão no caso de um derramamento de
óleo com potencial de afetar a costa. Este TRP contém um conjunto de procedimentos de resposta
para a linha de costa detalhados ao nível tático, fornecendo à equipe de gerenciamento de incidentes
(IMT) da ExxonMobil especificações detalhadas das operações de resposta, requisitos de recursos,
estruturação da organização de resposta, entre outros.
Os TRPs estarão disponíveis para os membros do IMT no Posto de Comando do Incidente.
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10 MAPAS E FICHAS ESTRATÉGICAS DE RESPOSTA
As Fichas Estratégicas de Resposta do PPLC para as áreas prioritárias dentro da área de abrangência
deste Plano são apresentadas no APÊNDICE I. Os mapas desenvolvidos para este Plano são
apresentados no APÊNDICE II. Vale ressaltar que ambos estão organizados na direção norte-sul do
Brasil.
Os mapas, elaborados em ArcGis em escala de 1:100.000, incluem informações sobre o Índice de
Sensibilidade do Litoral (WITT O’BRIEN’S BRASIL, 2019), Unidades de Conservação (WITT O’BRIEN’S
BRASIL, 2019), principais rodovias (IBGE,2010), portos (ANTAQ,2014) e aeroportos (ROTAER,2017),
além de indicar a posição de cada localidade (MAREM) apresentada nas fichas estratégicas de resposta.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
A área contemplada neste Plano corresponde à região com probabilidade de toque de óleo superior a
30% em decorrência do cenário de pior caso referente à atividade de perfuração da ExxonMobil na
Bacia de Sergipe-Alagoas.
Para cada trecho do litoral contido neste PEPLC foram compiladas informações como localização,
acesso, tipo de ecossistema, sensibilidade ambiental, dentre outros dados relevantes para a seleção
de estratégias de proteção e limpeza da costa em caso de emergência.
Os dados acima citados foram utilizados ainda para identificar áreas prioritárias para proteção, nas
quais poderão ser conduzidas caracterizações complementares para a elaboração de Planos Táticos de
Resposta. Esses planos poderão ser desenvolvidos pela Equipe de Gerenciamento de Incidentes da
ExxonMobil com apoio de especialistas técnicos, visando atender às necessidades de resposta ao
acidente real.
Cabe mencionar que a identificação de áreas prioritárias e a definição das estratégias de proteção e
limpeza apresentadas neste Plano foram realizadas com base nas condições ambientais observadas
durante os trabalhos de campo do MAREM. Sendo assim, estas informações devem ser reavaliadas na
ocorrência real de um acidente.
Outro ponto relevante foi a constatação de que os Tempos de Resposta (TR) são menores, em todos
os casos, que a diferença entre os tempos mínimos de toque de óleo na costa (TT) e o tempo
contingencial (TC), atendendo aos requerimentos da Nota Técnica Nº 03/2013.
Este Plano é recomendado também como um guia de consulta para a realização de exercícios
simulados de incidentes com derramamento de óleo no mar, com foco na proteção e limpeza da costa.
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12 EQUIPE TÉCNICA
A equipe técnica responsável pela elaboração deste plano é apresentada na Tabela 9.
Tabela 9: Relação da equipe técnica responsável pela elaboração deste PEPLC.
Cadastro Técnico Federal
Nome
Formação
(CTF/IBAMA)
Ana Lyra

Engenheira Ambiental (PUC)
M.Sc. em Engenharia Oceânica (COPPE-UFRJ)

2513610

Alvaro Leite

Geografia (PUC-Rio)
Especialista em GIS

5686376

Marushka Pina

Geógrafa (UFF)
Pós-graduada em Auditoria e Perícia Ambiental
(Universidade Gama Filho)
Mestranda em Ecologia Marinha (UFF)

5592665

Stephanie Caplan

Engenheira Ambiental(PUC)

7533601

Stella Procopio da
Rocha

Geógrafa (UFRJ)
M.Sc Geografia (UFF)

1741652

Rev. 00

Março/2020

32

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M503 e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6502: Rochas e solos. Rio de Janeiro,
1995.
ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Instalações Portuárias - 2014.Disponível em:
<http://portal.antaq.gov.br/index.php/informacoes-geograficas/>
ARAÚJO; COSTA, 2008 apud SILVA, I. R.; SANTANA NETO, S. P.; JESUS JÚNIOR, J. P.; GAMA, M. A.
Gerenciamento Costeiro Aplicado às Praias do Município de Camaçari: Condicionantes
Geomorfológicos e Oceanográficos para o Uso Recreacional. V SOB, 2011.
BRASIL. Nota Técnica Nº 03/2013 - CGPEG/DILIC/IBAMA. Plano de Emergência Individual. Diretrizes
para aprovação dos Planos de Emergência Individual – PEI, nos processos de licenciamento ambiental
dos empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás natural.
BRASIL. Resolução CONAMA N° 10, de 24 de outubro de 1996. Regulamenta o licenciamento
ambiental em praias onde ocorre a desova de tartarugas marinhas. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 07 nov. 1996. Seção 1, p. 23070.
CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Limpeza de ambientes costeiros
atingidos por óleo. Disponível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/gerenciamento-deriscos/Vazamento%20de%20Oleo/228-Limpeza%20de%20Ambientes% 20Costeiros> Acesso em
dezembro de 2016.
COMANDO DA AERONÁUTICA; DECEA; PAME-RJ; ICA. 2017. ROTAER - Publicação Auxiliar de Rotas
Aéreas. Comando da Aeronáutica. Sixth Edition – May 2017.FINGAS, M. The Basics of Oil Spill Cleanup. Estados Unidos: CRC Press, 2000.
IBEG. Atlas do Censo Demográfico 2010 - Rodovias Pavimentadas – 2010. Disponível em:
https://inde.gov.br/AreaDownload#>.
IMO - INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. Implementation of the OPRC Convention and the
OPRC-HNS Protocol and Relevant Conference Resolutions: Shoreline Assessment Manual. MEPC
57/INF.16. January, 2008, 103 p.
IPIECA - INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION ASSOCIATION.
Oil Spill Preparedness and Response: Report Series Summary: 1998 – 2008, Reino Unido, 44 p.
MAREM – MAPEAMENTO AMBIENTAL PARA RESPOSTA À EMERGÊNCIA NO MAR: banco de dados.
Disponível em: <www.marem-br.com.br>.
MMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo da Bacia
Marítima de Santos. Brasília: MMA, SMCQ, 2007.
MMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo da Bacia
Marítima do Espírito Santo. Brasília: MMA, SMCQ, 2010.
MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE; MPO – MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO. Projeto orla: fundamentos para gestão integrada / Ministério do Meio Ambiente, Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão. – Brasília: MMA, 2006.
MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE; MPO – MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Subsídios para
um projeto de gestão / Brasília: MMA e MPO, 2004. (Projeto Orla). 104 p.
MMA - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. Elaboração de Normas Técnicas para Elaboração de Cartas
de Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de Óleo. 2002.

Rev. 00

Março/2020

33

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M503 e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas

NOAA - NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION OFFICE OF RESPONSE AND
RESTORATION. Characteristic Coastal Habitats: Choosing Spill Response Alternatives. Revised 2010,
Seattle, Washington, 86 p.
NOAA - NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. Enviromental Sensitivity Index
Guidelines, Version 2.0. NOAA Technical Memorandum NOS ORCA 115. Seattle: Hazardous Materials
Response and Assessment Division, National Oceanic and Atmospheric Administration. 79 pp. +
appendices
NOAA - NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. Environmental Sensitivity Index
Guidelines - Version 3.0. NOAA Technical Memorandum NOS OR&R 11. Seattle, Washington, March,
2002, 192 p.
OIL SPILL RESPONSE. Shoreline Operations Field Guide. 2011. Disponível em:
<http://www.wcmrc.com/wp-content/uploads/2012/06/Shoreline-Operations-Handbook.pdf>.
Acessado em: setembro de 2012
POLARIS. Shoreline and Oil Spill Response. Apostila do Curso, Versão 3.1. Novembro, 2011.
PROOCEANO. Relatório Técnico - Modelagem Hidrodinâmica e Dispersão de Óleo – SEAL-M-351
|Bacia Sergipe-Alagoas. Rev. 00 – Novembro de 2019

Rev. 00

Março/2020

34

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

APÊNDICE I – FICHAS ESTRATÉGICAS DE RESPOSTA
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PRADO/BA
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APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Prado/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz de rio e seus manguezais nas porções sul e norte da praia

Praia do Centro

52

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio das Ostras e seus manguezais

Praia das Ostras

51

Praia do Rio do Peixe

51

Praia do Calambrião

50 e 51

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Foz do Rio de Peixe na porção sul da praia
Manguezal
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Imbassuaba e seus manguezais
Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Japara Grande e seus manguezais
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Japara Mirim e seus manguezais
Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Jucuruçu e seus manguezais na porção sul da praia

Praia de Japara Grande

51

Praia de Japara Mirim

51

Praia da Barra (Novo Prado)

52

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz de Rio da Paixão e seus manguezais

Praia da Paixão

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio da Areia Preta e seus manguezais

Praia da Areia Preta

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Cahy e seus manguezais
Recifes de corais em frente à praia

Praia da Barra do Cahy

50 e 51

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Amendoeira

Praia da Amendoeira

51 e 52

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia

Praia de Cumuruxatiba

51

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Lagoa ao longo da praia
Foz do Rio Jucuruçu e seus manguezais na porção norte da praia

Praia de Guaratiba

52

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio
Manguezal
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Rios pequenos e temporários ao longo da costa
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Corumbau e seus manguezais na porção norte
Recifes de corais em frente à praia

51 e 52
51

Praia do Moreira

50 e 51

Praia do Tauá

50 e 51

Praia do Tororão

51

Praia Dois Irmãos

51

Praia de Corumbau

50

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Prado
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital São Bernardo - Jardim Atlântico

Telefone:

(73) 3293-2377

Logradouro:

Avenida Nova Viçosa

Número:

1083

Município/Estado:

Alcobaça/BA

Bairro:

Jardim Atlântico

Nome:

Hospital Geral e Maternidade de Prado - São Sebastião

Telefone:

(73) 3298-1520

Logradouro:

Avenida Valdeck Ornelas

Número:

s/n

Município/Estado:

Prado/BA

Bairro:

São Sebastião

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto Caravelas

Telefone:

(73) 3297-1222

Logradouro:

Rodovia BR-418, km.14

Número:

s/n

Município/Estado:

Caravelas/BA

Bairro:

Nome:

Aeroporto de Porto Seguro

Telefone:

(73) 3288-1880

Logradouro:

Estrada do Aeroporto

Número:

s/n

Município/Estado:

Porto Seguro/BA

Bairro:

Campinho

Nome:

Aeroporto de Belmonte (SNBL)

Telefone:

(73) 3287-2606 (Prefeitura)

Logradouro:

Avenida Rio Mar

Número:

s/n

Município/Estado:

Belmonte/BA

Bairro:

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Polícia Militar do Estado da Bahia

Telefone:

(73) 3298-1205

Logradouro:

Avenida Itamarajú

Número:

100

Município/Estado:

Prado/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

193

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

Localidade:

Praia da Amendoeira

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17°16'29.94"

S

Longitude:

39°13'9.78"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir por 43 km até o acesso à praia da Barra do Cahy. Seguir pela direita
por 2,5 km até o centro de Cumuruxatiba.
A partir do centro de Cumuruxatiba, seguir em direção sul por aproximadamente 10 km até o
acesso a Prado. Seguir por 13 km pela Estrada Prado-Cumuruxatiba até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Acesso à Praia da Amendoeira

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas
Foz de rio
Restinga
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio
Amendoeira, classificado com ISL 10 e, portanto,
considerada área prioritária para proteção.

Observações:

Falésia

Praia da Amendoeira

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Foz do Rio Amendoeira

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Foz do Rio Amendoeira

Localidade:

Praia da Amendoeira

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Areia Preta

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17° 8'29.46"

S

Longitude:

39°12'21.26"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir pela direita por 2,5 km até o centro de Cumuruxatiba. A partir da Praia
de Cumuruxatiba e após a represa, seguir a pé, pela faixa de areia, até a Praia Areia Preta,
localizada a cerca de 4 km ao sul do centro de Cumuruxatiba.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Praia da Areia Preta
(Fonte: www.cumuruxatibabahia.com)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Falésia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Restinga

Unidade de Conservaçâo:

Manguezal
Reserva Extrativista Corumbau.

Observações:

Foz de rio

Praia da Areia Preta
(Fonte: http://www.pradobahiabrasil.com)

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio da
Areia Preta, onde se localiza um ambiente de manguezal,
classificado com ISL 10 e, portanto, considerada área
prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Praia da Areia Preta
(Fonte: www.cumuruxatibabahia.com)

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia da Areia Preta
(Fonte: www.cumuruxatibabahia.com)

Localidade:

Praia da Areia Preta

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Barra do Cahy

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17° 1'9.48"

S

Longitude:

39°10'22.50"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir por 43 km até o acesso à praia da Barra do Cahy. Seguir por 2,5 km até
a praia e foz do Rio Cahy.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Acesso à Praia da Barra do Cahy

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Falésia
Reserva Extrativista Marinha de Corumbau.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Restinga

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio Cahy,
onde se localiza um ambiente de manguezal, classificado
com ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.

Acesso à Praia da Barra do Cahy

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Comercial

Praia da Barra do Cahy

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Barra do Cahy

Localidade:

Praia da Barra do Cahy

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de corais e manguezal será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Barra (Novo Prado)

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17°20'38.58"

S

Longitude:

39°12'58.02"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir por 43 km até o acesso à praia da Barra do Cahy. Seguir pela direita
por 2,5 km até o centro de Cumuruxatiba.
A partir do centro de Cumuruxatiba, seguir em direção sul por aproximadamente 10 km até o
acesso a Prado. Seguir por 18,5 km pela Estrada Prado-Cumurixatiba, que dentro do centro
muda o nome para Avenida José Fontes de Almeida.
A partir do centro, seguir até BR-489, ou Avenida Itamaraju. Seguir sentido sul (posto
combustível na Avenida Dois de Julho) até a praia.
A foz do Rio Jucuruçu está localizada a aproximadamente a 6,5 km ao sul do acesso a praia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Barra

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Jucuruçu, onde se localiza um ambiente de
manguezal, classificado com ISL 10 e, portanto,
considerada área prioritária para proteção.

Observações:

Praia da Barra

Restinga

Praia da Barra

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Foz do Rio Jucuruçu

Localidade:

Praia da Barra (Novo Prado)

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Paixão

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17°15'23.76"

S

Longitude:

39°13'3.54"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir por 43 km até o acesso à praia da Barra do Cahy. Seguir pela direita
por 2,5 km até o centro de Cumuruxatiba.
A partir do centro de Cumuruxatiba, seguir em direção sul por aproximadamente 10 km até o
acesso a Prado. Seguir por 10 km pela Estrada Prado-Cumuruxatiba até a praia.
Para ter acesso à praia é necessário atravessar uma pequena ponte de madeira, onde passa o
rio da Paixão.
Restrição de acesso:

Acesso à Praia da Paixão

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Restinga

Falésia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Coqueiral

Rochas

Praia da Paixão

Manguezal
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio da
Paixão, onde se localiza um ambiente de manguezal,
classificado com ISL 10 e, portanto, considerada área
prioritária para proteção.

Observações:

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Recreacional

Foz do Rio da Paixão

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia da Paixão e foz do Rio da Paixão

Localidade:

Praia da Paixão

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia das Ostras

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17°13'28.74"

S

Longitude:

39°12'53.34"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir por 43 km até o acesso à praia da Barra do Cahy. Seguir pela direita
por 2,5 km até o centro de Cumuruxatiba.
A partir do centro de Cumuruxatiba, seguir em direção sul por aproximadamente 10 km até o
acesso a Prado. Seguir por 5,5 km pela Estrada Prado-Cumurixatiba até a praia.
Restrição de acesso:

Foz do Rio das Ostras

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Coqueiral
Reserva Extrativista Marinha de Corumbau.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Restinga

Falésia

Acesso à Praia das Ostras

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio das
Ostras, onde se localiza um ambiente de manguezal,
classificado com ISL 10 e, portanto, considerada área
prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Praia das Ostras e foz do Rio das Ostras

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia das Ostras e foz do Rio das Ostras

Localidade:

Praia das Ostras

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Corumbau

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°53'49.02"

S

Longitude:

39° 6'47.34"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do centro de Trancoso (sul do município de Porto Seguro), seguir pela Rodovia
Estadual BA-987 por 5 km até o encontro com a rodovia estadual BA-001. Seguir por estrada
de terra, sentido sul, para Caraíva. Passar pelo povoado Itaporanga depois de
aproximadamente 8 km, seguir por mais 5 km até a bifurcação para o acesso à praia do
Espelho, porém deve-se seguir pela estrada de terra em direção a Caraíva por
aproximadamente 18 km até a balsa que faz a travessia para a Vila de Caraíva.
A partir do ponto das balsas, virar à direita e seguir por aproximadamente 150 m até a praça
onde se encontram os bugres que fazem o transporte até Corumbau.
A travessia do Rio Corumbau é realizada através de barcos. A partir do local da travessia
seguir por 850 m até a praia de Corumbau.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte fluvial

Praia de Corumbau

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Coqueiral
Reserva Extrativista Marinha de Corumbau.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Praia de Corumbau
Recife de coral

Restinga

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Corumbau, onde se localiza um ambiente de
manguezal, classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária para proteção.

Praia de Corumbau

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de barcos que fazem a travessia até Caraíva.
Comercio pouco desenvolvido.

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Corumbau

Localidade:

Praia de Corumbau

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de corais e manguezal será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Cumuruxatiba

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17° 6'34.80"

S

Longitude:

39°10'53.52"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir por 43 km até o acesso à praia da Barra do Cahy. Seguir pela direita
por 2,5 km até o centro de Cumuruxatiba.
A praia tem início junto do início da vila.
Para ir até a ponta sul da praia, seguir pela Avenida Treze de Maio (via principal) por 1,5 km.

Praia de Cumuruxatiba
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Restinga
Reserva Extrativista Marinha de Corumbau.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Falésia

Acesso à Praia de Cumuruxatiba

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial
Observações:

A porção sul desta praia é caracterizada pela presença de
uma represa.

Praia de Cumuruxatiba

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Cumuruxatiba

Localidade:

Praia de Cumuruxatiba

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de corais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Guaratiba

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17°25'8.28"

S

Longitude:

39°12'1.92"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir por 43 km até o acesso à praia da Barra do Cahy. Seguir pela direita
por 2,5 km até o centro de Cumuruxatiba.
A partir do centro de Cumuruxatiba, seguir em direção sul por aproximadamente 10 km até o
acesso a Prado. Seguir por 18,5 km pela Estrada Prado-Cumurixatiba, que dentro do centro
muda o nome para Avenida José Fontes de Almeida.
A partir do centro, seguir até BR-489, ou Avenida Itamaraju. Seguir pela Rodovia Estadual BA001, sentido sul, por 11 km até o acesso à praia. Seguir pela Avenida Itália por 3 km até a
praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Guaratiba

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Manguezal
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Ao longo da praia encontra-se uma lagoa.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Jucuruçu, onde se localiza um ambiente de
manguezal, classificado com ISL 10 e, portanto,
considerada área prioritária para proteção.

Observações:

Praia de Guaratiba
Restinga

Praia de Guaratiba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Guaratiba

Localidade:

Praia de Guaratiba

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Japara Grande

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17°10'12.42"

S

Longitude:

39°12'48.60"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir por 43 km até o acesso à praia da Barra do Cahy. Seguir pela direita
por 2,5 km até o centro de Cumuruxatiba.
A partir do centro de Cumuruxatiba, seguir em direção sul por 9,5 km até o acesso da praia de
Japara Grande. Seguir por 1,5 km até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Acesso à Praia de Japara Grande

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Manguezal
Foz de rio
Reserva Extrativista Marinha de Corumbau.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Falésia

Acesso à Praia de Japara Grande

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio
Japara Grande, onde se localiza um ambiente de
manguezal, classificado com ISL 10 e, portanto,
considerada área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Praia de Japara Grande

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Japara Grande

Localidade:

Praia de Japara Grande

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Japara Mirim

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17° 9'36.36"

S

Longitude:

39°12'43.62"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir pela direita por 2,5 km até o centro de Cumuruxatiba.
A partir do centro de Cumuruxatiba, seguir em direção sul por 8 km até o acesso da praia de
Japara Mirim. Seguir por 1,5 km até a praia.

Restrição de acesso:

Aesso à Praia de Japara Mirim

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Falésia

Restinga
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Aesso à Praia de Japara Mirim

Coqueiral
Manguezal
Foz de rio
Reserva Extrativista Marinha de Corumbau.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio
Japara Mirim, onde se localiza um ambiente de
manguezal, classificado com ISL 10 e, portanto,
considerada área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Praia de Japara Mirim

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Japara Mirim

Localidade:

Praia de Japara Mirim

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de corais e manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Calambrião

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17° 2'18.78"

S

Longitude:

39°10'19.38"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir pela direita por 2,5 km até o centro de Cumuruxatiba.
A partir do centro de Cumuruxatiba, seguir em direção norte por 6 km até o acesso da praia
de Calambrião. Seguir por 3 km até a praia.

Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Praia do Calambrião

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Restinga
Reserva Extrativista Marinha de Corumbau.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Falésia

Praia do Calambrião

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da Foz do Rio
Imbassuaba, onde se localiza um ambiente de manguezal,
classificado com ISL 10 e, portanto, considerado área
prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Foz do Rio Imbassuaba

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Foz do Rio Imbassuaba

Localidade:

Praia do Calambrião

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de corais e manguezal será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Centro

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17°19'27.00"

S

Longitude:

39°13'9.66"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir por 43 km até o acesso à praia da Barra do Cahy. Seguir pela direita
por 2,5 km até o centro de Cumuruxatiba.
A partir do centro de Cumuruxatiba, seguir em direção sul por aproximadamente 10 km até o
acesso a Prado. Seguir por 18,5 km pela Estrada Prado-Cumurixatiba até o acesso a praia.
Seguir por estrada de terra batida e areia até a praia.

Acesso à Praia do Centro
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Coqueiral
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
As porções sul e norte da praia são caracterizadas pela
presença de foz do rio, onde localizam ambientes de
manguezal, classificado com ISL 10 e, portanto,
consideradas áreas prioritárias para proteção.

Observações:

Restinga

Acesso à Praia do Centro

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Turística

Praia do Centro

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Centro

Localidade:

Praia do Centro

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o(s) trecho(s) já classificado(s) como área(s) prioritária(s) para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da
utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área
menos sensível da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Moreira

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17° 3'42.59"

S

Longitude:

39°10'17.69"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir pela direita por 2,5 km até o centro de Cumuruxatiba. A partir de
Cumuruxatiba, seguir por uma estrada de terra sinalizada até o acesso à trilha que leva à
Praia do Moreira. A praia está localizada a cerca de 8 km ao norte do centro.

Restrição de acesso:

Propriedade particular
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Praia do Moreira
(Fonte: www.pradoturismo.com.br)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Reserva Extrativista Marinha de Corumbau.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Restinga

Praia do Moreira
(Fonte: http://www.pradoturismo.com.br)

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Baixo adensamento populacional.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia do Moreira
(Fonte: http://www.pradoturismo.com.br)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de corais será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia do Moreira
(Fonte: http://www.pradobahiabrasil.com.br)

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Rio do Peixe

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17° 5'9.38"

S

Longitude:

39°10'48.88"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir pela direita por 2,5 km até o centro de Cumuruxatiba. A partir de
Cumuruxatiba, seguir pela estrada litorânea não asfaltada até a Praia do Rio do Peixe,
localizada a cerca de 2,5 km ao norte do centro.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia do Rio do Peixe
(Fonte: www.panoramio.com)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Coqueiral
Manguezal
Reserva Extrativista Marinha de Corumbau.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio do Peixe, classificada com ISL 10 e, portanto,
considerada área prioritária para proteção.

Praia do Rio do Peixe
(Fonte: www.cumuruxatibabahia.com)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Rio do Peixe
(Fonte: www.cumuruxatibabahia.com)

Praia do Rio do Peixe
(Fonte: www.pradobahiabrasil.com.br)

Localidade:

Praia do Rio do Peixe

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de corais e manguezal será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Tauá

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°58'51.11"

S

Longitude:

39° 9'22.29"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy.Seguir por 43 km até o acesso à Praia da Barra do Cahy. Seguir por 2,5 km até
a praia e foz do Rio Cahy. A partir da Praia da Barra do Cahy seguir a pé, pela faixa de areia,
até a Praia do Tauá.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Praia do Tauá
(Fonte: www.panoramio.com.br)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Coqueiral

Falésia

Unidade de Conservaçâo:

Manguezal
Reserva Extrativista Marinha de Corumbau.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Observações:

Parte da praia é destinada a prática do naturismo
(nudismo).

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Localidade:

Praia do Tauá

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de corais e manguezal será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Tororão

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17°12'57.24"

S

Longitude:

39°12'53.58"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy.
Seguir por 43 km até o acesso à praia da Barra do Cahy. Seguir pela direita por 2,5 km até o
centro de Cumuruxatiba.
A partir do centro de Cumuruxatiba, seguir em direção sul por aproximadamente 10 km até o
acesso a Prado. Seguir por 4,5 km pela Estrada Prado-Cumuruxatiba até a praia.

Praia do Tororão

Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas
Reserva Extrativista Marinha de Corumbau.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Falésia

Praia do Tororão

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia do Tororão

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Tororão

Localidade:

Praia do Tororão

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Dois Irmãos

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

17° 7'32.60"

S

Longitude:

39°11'48.53"

O

Prado
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itamaraju, seguir sentido sul na
direção de Prado, pela esquerda, por aproximadamente 13,5 km até o acesso à Corumbau e
Barra do Cahy. Seguir pela direita por 2,5 km até o centro de Cumuruxatiba. Seguir pela
Aveniida Treze de Maio que corre paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Praia Dois Irmãos
(Fonte: www.pradobahiabrasil.com.br)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

211 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Restinga

Falésia
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Coqueiral
Foz de rio
Reserva Extrativista Marinha de Corumbau.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia apresenta alguns rios pequenos e temporários ao
longo da costa, classificados com ISL 10 e, portanto
considerados áreas prioritárias para proteção.

Praia Dois Irmãos
(Fonte: www.cumuruxatibabahia.com)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Dois Irmãos
(Fonte: www.cumuruxatibabahia.com)

Localidade:

Praia Dois Irmãos

Município:
Estado:

Prado
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de corais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

PORTO SEGURO/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Porto Seguro/BA.
Área Prioritária
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz de rio e seus manguezais ao sul da praia
Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais na porção sul da praia
Foz do Rio Buranhém e seus manguezais na porção sul

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Praia de Mucugê

49

Praia do Cruzeiro

48

Praia do Taipe
(Praia do Rio da Barra)

49

Praia do Rio dos Mangues

48

Praia dos Coqueiros

49

Praia da Barra Velha

50

Praia de Caraíva

50

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Buranhém na porção norte da praia

Praia de Araçaipe

49

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Curuipe

48

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Itacimirim

48

Recifes de corais em frente á praia
Foz de rio na porção sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Itapororoca

49

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Itaquena

49

Praia de Mundaí

48

Praia de Pitinga

49

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia

Praia de Ponta Grande

48

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Taperapuã

48

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia do Apaga-Fogo

49

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio da Barra na porção sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio dos Mangues e seus manguezais
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Trancoso na porção norte
Recifes de corais em frente à praia
Manguezal
Parque Nacional Monte Pascoal
Áreas de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio Corumbau na porção sul da praia
Manguezal
Parque Nacional Monte Pascoal
Áreas de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz de rio Caraíva na porção norte da praia
Manguezal

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz de córrego e seus manguezais na porção sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Foz de um córrego na porção sul da praia

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Porto Seguro/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas.

Praia do Espelho

49 e 50

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia do Parracho

49

Praia do Rio Verde

49

Praia dos Nativos

49

Praia dos Pescadores

49

Praia Barra do Rio dos Frades

49

Praia de Mutá

48

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Brejos
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Trancoso na porção sul da praia
Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio dos Frades na porção sul da praia
Manguezal
Área ocasional de desova de tartarugas
Recifes de corais em frente à praia

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Porto Seguro
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Portomed

Telefone:

(73) 3288-4904

Logradouro:

Avenida Navegantes

Número:

530

Município/Estado:

Porto Seguro/BA

Bairro:

Centro

Telefone:

(73) 3288-6494

Nome:

Hospital de Porto Seguro-Deputado Luís Eduardo Magalhães

Logradouro:

Rododovia BR 367, km 56

Número:

s/n

Município/Estado:

Porto Seguro/BA

Bairro:

Cambolo

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto de Porto Seguro

Telefone:

(73) 3288-1880

Logradouro:

Estrada do Aeroporto

Número:

s/n

Município/Estado:

Porto Seguro/BA

Bairro:

Campinho

Nome:

Aeroporto de Belmonte (SNBL)

Telefone:

(73) 3287-2606

Logradouro:

Avenida Rio Mar

Número:

s/n

Município/Estado:

Belmonte/BA

Bairro:

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

4º Pelotão de Polícia Militar Geral

Telefone:

(73) 3282-1552

Logradouro:

Rua Sidrack Carvalho

Número:

230

Município/Estado:

Santa Cruz Cabrália/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Polícia Militar do Est da Bahia

Telefone:

(73) 3288-4311

Logradouro:

Rodovia Br 367km 56

Número:

s/n

Município/Estado:

Porto Seguro/BA

Bairro:

Centro

Nome:

6ª Grupamento de Bombeiro Militar Geral

Telefone:

(73) 3288-4723

Logradouro:

Estrada do Aeroporto , CEP: 45810-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Porto Seguro/BA

Bairro:

Campinho

Localidade:

Praia Barra do Rio dos Frades

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16° 41' 1.36"

S

Longitude:

39° 6' 16.88"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do centro de Trancoso (no município de Porto Seguro), seguir pela Rodovia estadual
BA-987 por 5 km até a Rodovia estadual BA-001. Seguir por estrada de terra, sentido sul, para
Caraíva. Passar pelo povoado Itaporanga seguir pela praias até a praia da Barra do Rio dos
Frades.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Praia Barra do Rio dos Frades
(Fonte: www.trancosobahia.net.br)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Recife de coral

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades e Área de
Proteção Ambiental Caraíva/Trancoso.

Observações:

Restinga

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio dos Frades, classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia Barra do Rio dos Frades
(Fonte: www.trancosobrasil.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Praia Barra do Rio dos Frades
(Fonte: www.trancosobrasil.com.br)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Barra do Rio dos Frades
(Fonte: www.trancosobrasil.com.br)

Localidade:

Praia Barra do Rio dos Frades

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral e manguezal será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Barra Velha

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°50'51.02"

S

Longitude:

39° 8'36.38"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do centro de Trancoso (no município de Porto Seguro), seguir pela Rodovia estadual
BA-987 por 5 km até o encontro com a Rodovia estadual BA-001. Seguir por estrada de terra,
sentido sul, para Caraíva. Passar pelo povoado Itaporanga depois de aproximadamente 8 km,
seguir por mais 5 km até a bifurcação para o acesso à praia do Espelho, porém deve-se seguir
pela estrada de terra em direção a Caraíva por aproximadamente 18 km até a balsa que faz a
travessia para a Vila de Caraíva.
A partir do ponto das balsas, virar à direita e seguir por aproximadamente 150 m até a praça
onde se encontram os bugres que fazem o transporte Praia da Barra Velha.
O segundo está localizado a 1 km, sentido sul, do primeiro acesso.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Quadriciclo

Praia da Barra Velha

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Coqueiral

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Praia da Barra Velha
Manguezal

Foz de rio
Parque Nacional Monte Pascoal, Área de Proteção
Ambiental Caraíva/Trancoso e Reserva Extrativista
Marinha de Corumbau.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Corumbau, ambiente classificado com ISL 10
e, portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia da Barra Velha

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Observações:

Presença de barcos que fazem a travessia até Corumbau
(município de Prado).

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Barra Velha

Localidade:

Praia da Barra Velha

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral e manguezal será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Araçaipe

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°28'28.20"

S

Longitude:

39° 3'45.60"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do município de Porto Seguro, seguir por balsa até Arraial D’Ajuda. Seguir por 1,5 km
pela Rua da Constelação, sentido sul, até o trecho de areia para a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Acesso à Praia de Araçaipe

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Rochas

Unidade de Conservaçâo:

Foz de rio
Reserva Particular do Patrimônio Natural Estação Veracel.

Observações:

Coqueiral

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Buranhém, classificado com ISL10 e, portanto,
considerado àrea prioritária para proteção.

Praia de Araçaipe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de Araçaipe

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Araçaipe

Localidade:

Praia de Araçaipe

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Caraíva

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°48'23.28"

S

Longitude:

39° 8'43.38"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do centro de Trancoso (no município de Porto Seguro), seguir pela Rodovia estadual
BA-987 por 5 km até a Rodovia estadual BA-001. Seguir por estrada de terra, sentido sul, para
Caraíva. Passar pelo povoado Itaporanga depois de aproximadamente 8 km, seguir por mais 5
km até a bifurcação para o acesso à praia do Espelho, porém deve-se seguir pela estrada de
terra em direção a Caraíva por aproximadamente 18 km até a balsa que faz a travessia para a
Vila de Caraíva.
A partir do ponto das balsas, virar à esquerda e seguir por 400 m. Virar à direita e seguir por
140 m. Virar à esquerda e seguir por 120 m até a praia de Caraíva.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Praia de Caraíva

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Manguezal

Praia de Caraíva
Foz de rio

Manguezal
Parque Nacional Monte Pascoal, Área de Proteção
Ambiental Caraíva/Trancoso e Reserva Extrativista
Marinha de Corumbau.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Caraíva, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia de Caraíva

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Caraíva

Localidade:

Praia de Caraíva

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral e manguezal será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Curuipe

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°25'32.04"

S

Longitude:

39° 3'28.02"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Porto Seguro, seguir pela Avenida Ádno
Musser por aproximadamente 800 m, até a bifurcação (Trevo do Cabral). Seguir pela Avenida
Beira Mar, sentido norte, por aproximadamente 2 km até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Curuípe

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Coqueiral
Rochas
Reserva Particular do Patrimônio Natural Estação Veracel.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Praia de Curuípe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Praia de Curuípe

Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Curuípe
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem
de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Itacimirim

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°25'4.62"

S

Longitude:

39° 3'7.08"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Porto Seguro, seguir pela Avenida Ádno
Musser por aproximadamente 800 m, até a bifurcação (Trevo do Cabral). Seguir pela Avenida
Beira Mar, sentido norte, por aproximadamente 3 km até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Itacimirim

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Coqueiral
Rochas
Reserva Particular do Patrimônio Natural Estação Veracel.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Praia de Itacimirim

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área

Praia de Itacimirim

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem
de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Itacimirim

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Itapororoca

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°37'57.34"

S

Longitude:

39° 5'35.17"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do município de Porto Seguro, seguir pela Rodovia estadual BA-986 (Estrada velha
Arraial-Trancoso). Seguir pela rodovia por 5,5 km até a bifurcação entre Eunápolis e Trancoso
/ Praia do Taipé. Seguir pela esquerda por 7 km até a bifurcação entre Trancoso e Praia do
Taipé.
Seguir por estrada de terra, sentido sul, por 3,5 km até o acesso à praia dos Nativos.
O acesso à praia dos Coqueiros está localizado a 740 m a frente do acesso à praia dos
Nativos. A partir do acesso seguir por 300 m passando por uma área de manguezal através de
uma ponte de madeira. A partir da praia dos Nativos, seguir pela areia até a Praia de
Itapororoca.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Praia de Itapororoca
(Fonte: www.portoseguro.olx.com.br)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Coqueiral
Foz de rio
Área de Proteção Ambiental Caraíva/Trancoso.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Praia de Itapororoca
(Fonte: www.trancosobrasil.com.br))

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
uma foz de rio, classificado com ISL 10 e, portanto,
considerada área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Praia de Itapororoca
(Fonte: www.trancosobrasil.com.br)

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Itapororoca
(Fonte: www.trancosobrasil.com.br)

Localidade:

Praia de Itapororoca

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Itaquena

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°39'10.42"

S

Longitude:

39° 5'38.86"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do município de Porto Seguro, seguir pela Rodovia estadual BA-986 (Estrada velha
Arraial-Trancoso). Seguir pela rodovia por 5,5 km até a bifurcação entre Eunápolis e Trancoso
/ Praia do Taipé. Seguir pela esquerda por 7 km até a bifurcação entre Trancoso e Praia do
Taipé.
Seguir por estrada de terra, sentido sul, por 3,5 km até o acesso à praia dos Nativos.
O acesso à praia dos Coqueiros está localizado a 740 m a frente do acesso à praia dos
Nativos. A partir do acesso seguir por 300 m passando por uma área de manguezal através de
uma ponte de madeira. A partir da praia dos Nativos, seguir pela areia até a Praia de Itaquena.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Praia de Itaquena
(Fonte: www.trancosobrasil.com.br)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental Caraíva/Trancoso.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Restinga

Praia de Itaquena
(Fonte: www.trancosobrasil.com.br)

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de Itaquena
(Fonte: www.trancosobrasil.com.br)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Itaquena
(Fonte: www.trancosobrasil.com.br)

Localidade:

Praia de Itaquena

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Mucugê

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°29'50.82"

S

Longitude:

39° 4'10.14"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do município de Porto Seguro, seguir por balsa até Arraial D’Ajuda. Seguir por 2,5 km
pela Rua da Constelação, sentido sul, até o acesso para a praia dos Pescadores. Seguir pela
direita até a Praça da Igreja (Praça Arraial D’Ajuda). Seguir pela Rua Santa Rita. Virar à
esquerda, sentido sul, na Rua Manoel Crescencio Santiago. Seguir por aproximadamente 130
m. Virar à esquerda na estrada do Mucugê. Seguir por 840 m até o acesso à praia. Seguir mais
310 m até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Mucugê

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Rochas

Coqueiral

Manguezal
Foz de rio
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
uma foz de rio com manguezal, ambiente classificado
com ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.

Observações:

Acesso à Praia de Mucugê

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Recreacional

Residencial

Comercial

Praia de Mucugê

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Mucugê

Localidade:

Praia de Mucugê

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de corais e manguezais serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de
skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Mundaí

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°24'35.16"

S

Longitude:

39° 2'52.68"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Porto Seguro, seguir pela Avenida Ádno
Musser por aproximadamente 800 m, até a bifurcação (Trevo do Cabral). Seguir pela Avenida
Beira Mar, sentido norte, por aproximadamente 4 km até o acesso à praia de Mundaí.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Mundaí

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Manguezal
Foz de rio
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz de um córrego, onde se localiza um ambiente de
manguezal, classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária para proteção.

Observações:

Restinga

Praia de Mundaí

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia de Mundaí

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Mundaí

Localidade:

Praia de Mundaí

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Pitinga

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°30'42.90"

S

Longitude:

39° 4'25.80"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do município de Porto Seguro, seguir por balsa até Arraial D’Ajuda. Seguir por 2,5 km
pela Rua da Constelação, sentido sul, até o acesso para a praia dos Pescadores. Seguir pela
direita até a Praça da Igreja (Praça Arraial D’Ajuda). Seguir pela Rua Santa Rita. Virar à
esquerda, sentido sul, na Rua Manoel Crescencio Santiago. Seguir por aproximadamente 130
m. Virar à esquerda na estrada do Mucugê. Seguir por 840 m até o acesso à praia. Virar à
direita e seguir por aproximadamente 2 km até o estacionamento da praia.

Acesso à Praia de Pitinga

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Coqueiral

Rochas

Acesso à Praia de Pitinga

Foz de rio
Falésia
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz de um córrego, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Observações:

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Praia de Pitinga

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Pitinga

Localidade:

Praia de Pitinga

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Ponta Grande

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°22'37.38"

S

Longitude:

39° 0'57.30"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Porto Seguro, seguir pela Avenida Ádno
Musser por aproximadamente 800 m, até a bifurcação (Trevo do Cabral). Seguir pela Avenida
Beira Mar, sentido norte, por aproximadamente 9 km até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Ponta Grande

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Coqueiral
Restinga
Área de Proteção Ambiental da Coroa Vermelha.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Acesso à Praia de Ponta Grande

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Ponta Grande

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Ponta Grande

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Taperapuã

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°24'9.18"

S

Longitude:

39° 2'33.30"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Porto Seguro, seguir pela Avenida Ádno
Musser por aproximadamente 800 m, até a bifurcação (Trevo do Cabral). Seguir pela Avenida
Beira Mar, sentido norte, por aproximadamente 5 km até o acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Taperapuã

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Coqueiral
Rochas
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Observações:

Recife de coral

Acesso à Praia de Taperapuã

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Taperapuã

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem
de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Taperapuã

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Apaga-Fogo

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°28'49.74"

S

Longitude:

39° 3'58.92"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do município de Porto Seguro, seguir por balsa até Arraial D’Ajuda. Seguir por 2,5 km
pela Rua da Constelação, sentido sul, até o trecho de areia para a praia. Seguir por 100 m até
a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Apaga-Fogo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Coqueiral
Rochas
Reserva Particular do Patrimônio Natural Estação Veracel.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Acesso à Praia de Apaga-Fogo

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de Apaga-Fogo

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem
de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Apaga-Fogo

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Cruzeiro

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°25'56.88"

S

Longitude:

39° 3'40.62"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Porto Seguro, seguir pela Avenida Ádno
Musser por aproximadamente 800 m, até a bifurcação (Trevo do Cabral). Seguir pela Avenida
Beira Mar, sentido norte. A praia é paralela a esta avenida.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia do Cruzeiro

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal

Coqueiral
Recife de coral

Unidade de Conservaçâo:

Reserva Particular do Patrimônio Natural Estação Veracel.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Buranhém, manguezal e recife de coral,
ambientes classificados com ISL10, 10 e 9
respectivamente e, portanto, considerados àreas
prioritárias para proteção.

Rochas

Praia do Cruzeiro

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia do Cruzeiro

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Cruzeiro

Localidade:

Praia do Cruzeiro

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Espelho

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°43'32.88"

S

Longitude:

39° 7'20.34"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do centro de Trancoso (no município de Porto Seguro), seguir pela Rodovia estadual
BA-987 por 5 km até a Rodovia Estadual BA-001. Seguir por estrada de terra, sentido sul, para
Caraíva. Passar pelo povoado Itaporanga depois de aproximadamente 8 km, seguir por mais 5
km até o acesso à praia do Espelho. Virar à esquerda e seguir por 4,5 até a entrada da praia
O acesso até a praia é feito somente por pedestres por ser um caminho estreito de terra e
areia.

Acesso à Praia do Espelho
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Coqueiral

Unidade de Conservaçâo:

Falésia
Reserva Extrativista Marinha de Corumbau e Área de
Proteção Ambiental Caraíva/Trancoso.

Observações:

Rochas

Praia do Espelho

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Praia do Espelho

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Acesso à Praia do Espelho

Localidade:

Praia do Espelho

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral e manguezal será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Mutá

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°20'56.55"

S

Longitude:

39° 0'41.09"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Porto Seguro, seguir pela Avenida Ádno
Musser por aproximadamente 800 m, até a bifurcação (Trevo do Cabral). Seguir pela Avenida
Beira Mar, sentido norte, por aproximadamente 13,5 km até à praia do Mutá.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Mutá

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Coqueiral
Rochas
Área de Proteção Ambiental da Coroa Vermelha.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
À frente da praia encontram-se os recifes da Coroa
Vermelha, ambiente classificado com ISL 9, e, portanto
considerado área prioritária para proteção.

Acesso à Praia do Mutá

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia do Mutá

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Mutá

Localidade:

Praia do Mutá

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Parracho

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°30'13.74"

S

Longitude:

39° 4'18.54"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do município de Porto Seguro, seguir por balsa até Arraial D’Ajuda. Seguir por 2,5 km
pela Rua da Constelação, sentido sul, até o acesso para a praia dos Pescadores. Seguir pela
direita até a Praça da Igreja (Praça Arraial D’Ajuda). Seguir pela Rua Santa Rita. Virar à
esquerda, sentido sul, na Rua Manoel Crescencio Santiago. Seguir por aproximadamente 130
m. Virar à esquerda na estrada do Mucugê. Seguir por 840 m até o acesso à praia. Virar à
direita e seguir por aproximadamente 1 km até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Parracho

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas
Restinga
Coqueiral
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Observações:

Recife de coral

Praia do Parracho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área

Praia do Parracho

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem
de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia do Parracho

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Rio dos Mangues

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°22'52.38"

S

Longitude:

39° 1'35.70"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Porto Seguro, seguir pela Avenida Ádno
Musser por aproximadamente 800 m, até a bifurcação (Trevo do Cabral). Seguir pela Avenida
Beira Mar, sentido norte, por aproximadamente 7,5 km até o acesso à praia dos Mangues.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Rio dos Mangues

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Manguezal
Foz de rio
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio dos
Mangues, onde se localiza um ambiente de manguezal,
com ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.

Observações:

Restinga

Praia do Rio dos Mangues

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia do Rio dos Mangues

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Foz do Rio dos Mangues

Localidade:

Praia do Rio dos Mangues

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Rio Verde

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16° 36' 41.99"

S

Longitude:

39° 5' 39.65"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do município de Porto Seguro, seguir pela Rodovia estadual BA-986 (Estrada velha
Arraial-Trancoso). Seguir pela rodovia por 5,5 km até a bifurcação entre Eunápolis e Trancoso
/ Praia do Taipé. Seguir pela esquerda por 7 km até a bifurcação entre Trancoso e Praia do
Taipé.
Seguir por estrada de terra, sentido sul, por 3,5 km até o acesso à praia dos Nativos.
O acesso à praia dos Coqueiros está localizado a 740 m a frente do acesso à praia dos
Nativos. A partir do acesso seguir por 300 m passando por uma área de manguezal através de
uma ponte de madeira. A partir da praia dos Nativos, seguir pela areia até a Praia do Rio
Verde.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Praia do Rio Verde
(Fonte: www.portalturismobrasil.com.br)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Restinga
Brejo
Área de Proteção Ambiental Caraíva/Trancoso.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Praia do Rio Verde
(Fonte: www.trancosobrasil.com.br)

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia do Rio Verde
(Fonte: www.trancosobrasil.com.br)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Rio Verde
(Fonte: www.trancosobrasil.com.br)

Localidade:

Praia do Rio Verde

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Taipe (Praia do Rio da Barra)

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°32'11.88"

S

Longitude:

39° 4'58.98"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do município de Porto Seguro, seguir pela Rodovia estadual BA-986 (Estrada velha
Arraial-Trancoso). Seguir pela rodovia por 5,5 km até a bifurcação entre Eunápolis e Trancoso
/ Praia do Taipé. Seguir pela esquerda por 7 km até a bifurcação entre Trancoso e Praia do
Taipé. Virar à direita e seguir pela estrada de terra por 4 km até o acesso praia.
O acesso à praia se encontra restringido pelo Hotel Rio da Barra, que cobra uma tarifa para
estacionar e cruzar o hotel até a praia. Depois do estacionamento, andar por 700 m até à praia
e 200 m ao sul da praia está localizada a foz do rio.
Informações úteis:
Horário de funcionamento do hotel: 09h às 16h
Estacionamento - Carro: R$30,00 / Moto: R$15,00.

Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Praia do Taipe

A pé

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Falésia
Coqueiral
Foz de rio
Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio do Brasil IV.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Praia do Taipe

Restinga

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio da Barra, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia do Taipe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Acesso à Praia do Taipe

Localidade:

Praia do Taipe (Praia do Rio da Barra)

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia dos Coqueiros

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°35'35.34"

S

Longitude:

39° 5'19.86"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do município de Porto Seguro, seguir pela Rodovia estadual BA-986 (Estrada velha
Arraial-Trancoso). Seguir pela rodovia por 5,5 km até a bifurcação entre Eunápolis e Trancoso
/ Praia do Taipé. Seguir pela esquerda por 7 km até a bifurcação entre Trancoso e Praia do
Taipé.
Seguir por estrada de terra, sentido sul, por 3,5 km até o acesso à praia dos Nativos.
O acesso à praia dos Coqueiros está localizado a 740 m a frente do acesso à praia dos
Nativos. A partir do acesso seguir por 300 m passando por uma área de manguezal através de
uma ponte de madeira.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Acesso à Praia dos Coqueiros

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental Caraíva/Trancoso.

Observações:

Praia dos Coqueiros
Restinga

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Trancoso, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos

Praia dos Coqueiros

Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia dos Coqueiros

Localidade:

Praia dos Coqueiros

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral e manguezal será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia dos Nativos

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°35'13.56"

S

Longitude:

39° 5'20.76"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do município de Porto Seguro, seguir pela Rodovia estadual BA-986 (Estrada velha
Arraial-Trancoso). Seguir pela rodovia por 5,5 km até a bifurcação entre Eunápolis e Trancoso
/ Praia do Taipé. Seguir pela esquerda por 7 km até a bifurcação entre Trancoso e Praia do
Taipé.
Seguir por estrada de terra, sentido sul, por 3,5 km até acesso à Praia dos Nativos. A praia
está localizada a 260 m a frente do acesso.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Acesso à Praia dos Nativos

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Recife de coral
Coqueiral
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Trancoso, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Observações:

Restinga

Praia dos Nativos

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia dos Nativos

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia dos Nativos

Localidade:

Praia dos Nativos

Município:
Estado:

Porto Seguro
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia dos Pescadores

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°29'14.58"

S

Longitude:

39° 4'3.60"

O

Porto Seguro
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir do município de Porto Seguro, seguir por balsa até Arraial D’Ajuda. Seguir por 2,5 km
pela Rua da Constelação, sentido sul, até o acesso para a praia. Virar à esquerda e seguir por
300 m até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Acesso à Praia dos Pescadores

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas
Restinga
Coqueiral
Reserva Particular do Patrimônio Natural Estação Veracel.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Praia dos Pescadores

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia dos Pescadores

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem
de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de corais serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de
contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia dos Pescadores

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

SANTA CRUZ CABRÁLIA/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Santa Cruz Cabrália/BA.
Área Prioritária
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Guaiu
Manguezal
Recifes de corais adjacentes ao sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio João de Tiba e seus manguezais na porção norte
Recifes de corais em frente à praia
Recifes de corais adjacente a esta praia, 5 km ao leste
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Santo Antônio na porção norte da praia

Ficha Estratégica Equivalente
Praia da Coroa Vermelha

Mapa
Estratégico
48

Praia de Guaiu

47 e 48

Praia de Apuã

48

Praia das Tartarugas

48

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Arakakaí

48

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Jacumã

48

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Lençóis

48

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais ao sul da praia

Praia de Mutari

48

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio João de Tiba e seus manguezais na porção sul da praia
Recife de corais em frente à praia

Praia de Santo André

48

Área ocasional de desova de tartarugas marinhas
Recifes de corais a 5 km ao leste da praia
Foz do Rio Santo Antônio na porção sul da praia
Manguezal

Praia Santo Antônio

48

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Santa Cruz Cabrália
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães – 8ª DIRES

Telefone:

(73) 2105-6499 / 6494

Logradouro:

Rodovia 367, Km 54, Lot. Quinta do Descobrimento, Lote 1

Número:

s/n

Município/Estado:

Porto Seguro/BA

Bairro:

Cambôlo

Nome:

Hospital Geral do Estado

Telefone:

(71) 3117-5999

Logradouro:

Avenida Vasco da Gama

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Vasco da Gama

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brig. Eduardo Gomes , CEP: 45.654-070

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Pontal

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

CORDEC – Coordenação de Defesa Civil

Telefone:

(71) 3371-669/ 199

Logradouro:

Avenida 4 Cen Administrativo Bahia, 40421-520

Número:

400

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

190

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

Localidade:

Praia da Coroa Vermelha

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°20'19.00"

S

Longitude:

39° 0'28.00"

O

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Santa Cruz Cabrália, seguir a
sinalização, sentido norte, até a Praia da Coroa Vermelha.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Restinga

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Coroa Vermelha.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
À frente da praia encontram-se os recifes da Coroa
Vermelha, ambiente classificado com ISL 9, e, portanto
considerado área prioritária para proteção.

Acesso à Praia da Coroa Vermelha

Acesso à Praia da Coroa Vermelha

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área

Praia da Coroa Vermelha

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia da Coroa Vermelha

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia das Tartarugas

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°13'44.28"

S

Longitude:

38°59'53.76"

O

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Santa Cruz Cabrália, seguir, na altura da
Vila de Santo André, por 2 km (quilômetro 40,5) até a Praia das Tartarugas.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4 A pé

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia das Tartarugas

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Santo Antônio.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, 5 km ao leste, encontram-se os
recifes da Coroa Alta, ambiente classificado com ISL 9 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Santo Antônio, classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Restinga

Recife de coral

Acesso à Praia das Tartarugas

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Praia das Tartarugas

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia das Tartarugas

Localidade:

Praia das Tartarugas

Município:
Estado:

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Apuã

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°17'5.36"

S

Longitude:

39° 1'18.13"

O

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Santa Cruz Cabrália, seguir a
sinalização, sentido norte, até a Praia de Apuã.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Apuã

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Restinga

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Rochas

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Manguezal
Área de Proteção Ambiental Santo Antônio.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio João de Tiba, onde se localiza um ambiente de
manguezal, com ISL 10. Há também a presença de ilhas
de planícies de maré na foz do rio com ISL 7.

Foz do Rio João de Tiba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Praia de Apuã

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Apuã

Localidade:

Praia de Apuã

Município:
Estado:

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral e manguezal será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Arakakaí

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°18'26.07"

S

Longitude:

39° 1'26.03"

O

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Santa Cruz Cabrália, seguir a
sinalização, sentido norte, até a Praia de Arakakaí.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Praia de Arakakaí
(Fonte:www.guiadabahia.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Praia de Arakakaí
(Fonte: http://www.hjobrasil.com.br)

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Arakakaí
(Fonte: http://2010.feriasbrasil.com.br)

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Guaiu

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16° 8'37.14"

S

Longitude:

38°57'9.72"

O

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Santa Cruz Cabrália, seguir até o
Povoado de Guaiu, onde se localiza a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Guaiu

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Recife de coral
Área de Proteção Ambiental Santo Antônio.

Observações:

Manguezal

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio Guaiu,
ambiente classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária para proteção.
Adjacente a esta praia, ao sul, encontram-se os recifes de
Angaba e Araripe, ambiente classificado com ISL 9 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia de Guaiu

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Comercial

Praia de Guaiu

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Guaiu

Localidade:

Praia de Guaiu

Município:
Estado:

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de corais e manguezal serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Jacumã

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°14'8.94"

S

Longitude:

39° 0'13.14"

O

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Santa Cruz Cabrália, seguir a sinalização,
sentido norte, até a Praia de Jacumã.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4 Quadriciclo

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Jacumã

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Santo Antônio.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Restinga

Praia de Jacumã

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Estratégias de Proteção e Limpeza

Praia de Jacumã

Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização
de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em
questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o
contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a
arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Jacumã

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Lençóis

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°18'51.48"

S

Longitude:

39° 1'25.98"

O

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Santa Cruz Cabrália, seguir a
sinalização, sentido norte, até a Praia de Lençóis.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Acesso à Praia de Lençóis

Restinga

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Praia de Lençóis

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Praia de Lençóis

Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Lençóis

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Mutari

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°19'21.78"

S

Longitude:

39° 1'16.98"

O

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Santa Cruz Cabrália, seguir a
sinalização, sentido norte, até a Praia de Mutari.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Recife de coral

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao sul, encontram-se os recifes da
Coroa Vermelha, ambiente classificado com ISL 9 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Acesso à Praia de Mutari

Acesso à Praia de Mutari

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Mutari

Praia de Mutari

Localidade:

Praia de Mutari

Município:
Estado:

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Santo André

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°14'47.67"

S

Longitude:

39° 0'39.51"

O

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Santa Cruz Cabrália, seguir a sinalização,
sentido norte, até a Praia de Santo André.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4 Quadriciclo

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Acesso à Praia de Santo André

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Restinga

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Foz de rio

Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Santo Antônio.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da foz
do Rio João de Tiba, onde se localiza um ambiente de
manguezal, com ISL 10 e, portanto, considerado área
prioritária para proteção. Há também a presença de ilhas
de planícies de maré na foz do rio com ISL 7.

Praia de Santo André

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de Santo André

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Santo André

Localidade:

Praia de Santo André

Município:
Estado:

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral e manguezal será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Santo Antônio

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

16°10'27.90"

S

Longitude:

38°57'30.43"

O

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-367, no município de Santa Cruz Cabrália, seguir a sinalização,
sentido norte, até a Vila de Santo Antônio.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia Santo Antônio

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

181 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Restinga

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Rochas

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Manguezal
Área de Proteção Ambiental Santo Antônio.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, 5 km ao leste, encontram-se os
recifes de Angaba e Araripe, ambiente classificado com
ISL 9 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da foz
do Rio Santo Antônio, classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Rio Santo Antônio

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Comercial

Turística

Praia Santo Antônio

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Santo Antônio

Localidade:

Praia Santo Antônio

Município:
Estado:

Santa Cruz Cabrália
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de corais e manguezal serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

CANAVIEIRAS/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Canavieiras/BA.
Área Prioritária
Foz do Rio Barra do Albino na porção norte da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezal
Planície de maré
Foz do Rio Poxim e seus manguezais
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Pardo e seus manguezais na porção sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Área de maricultura
Foz do Rio Pardo e seus manguezais
Planície de maré
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Fozes de rios e manguezais nas extremidades da praia

Ficha Estratégica Equivalente

Praia da Barra do Albino

Mapa
Estratégico
45 e 46

Praia da Barra Velha

45

Praia da Costa

46

Praia de Atalaia (Barra Sul de
Canavieiras)

46

Praia do Sul

46

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Canavieiras
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Municipal Régis Pacheco

Telefone:

(73) 3284-1561

Logradouro:

Avenida Antônio Carlos Magalhães

Número:

s/n

Município/Estado:

Canavieiras/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Casa de Saúde Anacleta Magalhães de Paula

Telefone:

(73) 3287-2016

Logradouro:

Rua Cel José Gomes, CEP: 45800-000

Número:

46

Município/Estado:

Belmonte/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brig. Eduardo Gomes , CEP: 45.654-070

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Pontal

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

CORDEC – Coordenação de Defesa Civil

Telefone:

(71) 3371-669/ 199

Logradouro:

Avenida 4, CEP:41745-000

Número:

400

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

(73) 3284-1209/ 190

Logradouro:

Rua Almir Nonato

Número:

s/n

Município/Estado:

Canavieiras/BA

Bairro:

São Boaventura

Nome:

Polícia Militar

Telefone:

190

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

Localidade:

Praia da Barra do Albino

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15°35'19.50"

S

Longitude:

38°56'41.88"

O

Canavieiras
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-001, no município de Canavieiras, seguir sentido sul, onde a
rodovia muda de nome para Avenida. Barão do Rio Branco. Virar à esquerda, sentido norte,
na Avenida dos Coqueirais. Seguir até a foz do Rio Pardo.
O acesso através do Rio Pardo é limitado a embarcações com pequeno calado.
Restrição de acesso:
Forma de acesso:

Não observada
Transporte fluvial

Praia da Barra do Albino

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

173 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Manguezal
Reserva Extrativista de Canavieiras.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Planície de maré

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Barra do Albino, ambiente classificado com
ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.

Praia da Barra do Albino

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

7A

Planície de maré arenosa exposta

Foz do Rio Pardo

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia da Barra do Albino

Localidade:

Praia da Barra do Albino

Município:
Estado:

Canavieiras
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Barra Velha

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15°28'19.16"

S

Longitude:

38°57'8.54"

O

Município:
Estado:

Canavieiras
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-001, no município de Canavieiras, seguir até a saída do km 18
e acessar estrada de terra. Seguir nessa estrada de terra por aproximadamente 6 km e tomar
uma balsa que faz a travessia do Rio Patipe. Após a travessia de balsa, que dura cerca de 10
minutos, seguir por mais 4 km em estrada de terra até a Praia da Barra Velha, localizada a
cerca de 30 km do centro de Canavieiras.
Restrição de acesso:
Forma de acesso:

Não observada
Transporte fluvial

Praia da Barra Velha

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

173 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Manguezal
Reserva Extrativista de Canavieiras.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio
Poxim, onde se localiza manguezal, ambiente classificado
com ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.

Praia da Barra Velha

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Prática de esportes náuticos.

Praia da Barra Velha

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

7A

Planície de maré arenosa exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia da Barra Velha

Localidade:

Praia da Barra Velha

Município:
Estado:

Canavieiras
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Costa

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15° 40' 32.18"

S

Longitude:

38° 55' 56.73"

O

Canavieiras
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-001, no município de Canavieiras, seguir sentido sul, onde a
rodovia muda de nome para Avenida. Barão do Rio Branco. Virar à direita, sentido sul, na Rua
Tucunaré e depois à esquerda na Rua dos Sabiás. Seguir até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Acesso à Praia da Costa

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

173 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Manguezal
Reserva Extrativista de Canavieiras.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Restinga

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, a sul, encontra-se a foz do Rio
Pardo, onde se encontra um ambiente de manguezal,
classificado com ISL 10 e, portanto, considerado área
prioritária para proteção.

Praia da Costa

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Comercial

Observações:

Presença de quiosques na praia.

Praia da Costa

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia da Costa

Localidade:

Praia da Costa

Município:
Estado:

Canavieiras
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Atalaia (Barra Sul de Canavieiras)

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15°42'18.06"

S

Longitude:

38°55'13.56"

O

Canavieiras
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-001, no município de Canavieiras, seguir sentido sul, onde a
rodovia muda de nome para Avenida Barão do Rio Branco. Virar à direita, sentido sul, na Rua
Tucunaré. Seguir até a foz do Rio Pardo.
Restrição de acesso:
Forma de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Praia de Atalaia

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

173 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Manguezal
Reserva Extrativista de Canavieiras.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Restinga

Planície de maré

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio
Pardo, onde se encontra um ambiente de manguezal, com
ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.

Praia de Atalaia

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Maricultura

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

7A

Praia de Atalaia

Planície de maré arenosa exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Atalaia

Localidade:

Praia de Atalaia (Barra Sul de Canavieiras)

Município:
Estado:

Canavieiras
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Sul

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15°43'20.94"

S

Longitude:

38°54'34.19"

O

Canavieiras
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-001, no município de Canavieiras, seguir até o Porto de
Canavieiras, localizado no centro da cidade. Seguir por transporte marítimo até a Praia do Sul.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Praia do Sul

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

173 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Reserva Extrativista de Canavieiras.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de fozes de rios, onde são localizados
manguezais, ambientes classificados com ISL 10 e,
portanto considerados áreas prioritárias para proteção.

Praia do Sul

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia do Sul

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia do Sul

Localidade:

Praia do Sul

Município:
Estado:

Canavieiras
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

CANAVIEIRAS/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Canavieiras/BA.
Área Prioritária
Foz do Rio Barra do Albino na porção norte da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezal
Planície de maré
Foz do Rio Poxim e seus manguezais
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Pardo e seus manguezais na porção sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Área de maricultura
Foz do Rio Pardo e seus manguezais
Planície de maré
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Fozes de rios e manguezais nas extremidades da praia

Ficha Estratégica Equivalente

Praia da Barra do Albino

Mapa
Estratégico
45 e 46

Praia da Barra Velha

45

Praia da Costa

46

Praia de Atalaia (Barra Sul de
Canavieiras)

46

Praia do Sul

46

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Canavieiras
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Municipal Régis Pacheco

Telefone:

(73) 3284-1561

Logradouro:

Avenida Antônio Carlos Magalhães

Número:

s/n

Município/Estado:

Canavieiras/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Casa de Saúde Anacleta Magalhães de Paula

Telefone:

(73) 3287-2016

Logradouro:

Rua Cel José Gomes, CEP: 45800-000

Número:

46

Município/Estado:

Belmonte/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brig. Eduardo Gomes , CEP: 45.654-070

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Pontal

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

CORDEC – Coordenação de Defesa Civil

Telefone:

(71) 3371-669/ 199

Logradouro:

Avenida 4, CEP:41745-000

Número:

400

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

(73) 3284-1209/ 190

Logradouro:

Rua Almir Nonato

Número:

s/n

Município/Estado:

Canavieiras/BA

Bairro:

São Boaventura

Nome:

Polícia Militar

Telefone:

190

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

Localidade:

Praia da Barra do Albino

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15°35'19.50"

S

Longitude:

38°56'41.88"

O

Canavieiras
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-001, no município de Canavieiras, seguir sentido sul, onde a
rodovia muda de nome para Avenida. Barão do Rio Branco. Virar à esquerda, sentido norte,
na Avenida dos Coqueirais. Seguir até a foz do Rio Pardo.
O acesso através do Rio Pardo é limitado a embarcações com pequeno calado.
Restrição de acesso:
Forma de acesso:

Não observada
Transporte fluvial

Praia da Barra do Albino

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

173 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Manguezal
Reserva Extrativista de Canavieiras.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Planície de maré

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Barra do Albino, ambiente classificado com
ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.

Praia da Barra do Albino

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

7A

Planície de maré arenosa exposta

Foz do Rio Pardo

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia da Barra do Albino

Localidade:

Praia da Barra do Albino

Município:
Estado:

Canavieiras
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Barra Velha

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15°28'19.16"

S

Longitude:

38°57'8.54"

O

Município:
Estado:

Canavieiras
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-001, no município de Canavieiras, seguir até a saída do km 18
e acessar estrada de terra. Seguir nessa estrada de terra por aproximadamente 6 km e tomar
uma balsa que faz a travessia do Rio Patipe. Após a travessia de balsa, que dura cerca de 10
minutos, seguir por mais 4 km em estrada de terra até a Praia da Barra Velha, localizada a
cerca de 30 km do centro de Canavieiras.
Restrição de acesso:
Forma de acesso:

Não observada
Transporte fluvial

Praia da Barra Velha

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

173 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Manguezal
Reserva Extrativista de Canavieiras.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio
Poxim, onde se localiza manguezal, ambiente classificado
com ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.

Praia da Barra Velha

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Prática de esportes náuticos.

Praia da Barra Velha

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

7A

Planície de maré arenosa exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia da Barra Velha

Localidade:

Praia da Barra Velha

Município:
Estado:

Canavieiras
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Costa

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15° 40' 32.18"

S

Longitude:

38° 55' 56.73"

O

Canavieiras
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-001, no município de Canavieiras, seguir sentido sul, onde a
rodovia muda de nome para Avenida. Barão do Rio Branco. Virar à direita, sentido sul, na Rua
Tucunaré e depois à esquerda na Rua dos Sabiás. Seguir até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Acesso à Praia da Costa

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

173 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Manguezal
Reserva Extrativista de Canavieiras.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Restinga

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, a sul, encontra-se a foz do Rio
Pardo, onde se encontra um ambiente de manguezal,
classificado com ISL 10 e, portanto, considerado área
prioritária para proteção.

Praia da Costa

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Comercial

Observações:

Presença de quiosques na praia.

Praia da Costa

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia da Costa

Localidade:

Praia da Costa

Município:
Estado:

Canavieiras
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Atalaia (Barra Sul de Canavieiras)

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15°42'18.06"

S

Longitude:

38°55'13.56"

O

Canavieiras
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-001, no município de Canavieiras, seguir sentido sul, onde a
rodovia muda de nome para Avenida Barão do Rio Branco. Virar à direita, sentido sul, na Rua
Tucunaré. Seguir até a foz do Rio Pardo.
Restrição de acesso:
Forma de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Praia de Atalaia

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

173 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Manguezal
Reserva Extrativista de Canavieiras.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Restinga

Planície de maré

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio
Pardo, onde se encontra um ambiente de manguezal, com
ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.

Praia de Atalaia

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Maricultura

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

7A

Praia de Atalaia

Planície de maré arenosa exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Atalaia

Localidade:

Praia de Atalaia (Barra Sul de Canavieiras)

Município:
Estado:

Canavieiras
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Sul

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15°43'20.94"

S

Longitude:

38°54'34.19"

O

Canavieiras
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-001, no município de Canavieiras, seguir até o Porto de
Canavieiras, localizado no centro da cidade. Seguir por transporte marítimo até a Praia do Sul.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Praia do Sul

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

173 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Reserva Extrativista de Canavieiras.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de fozes de rios, onde são localizados
manguezais, ambientes classificados com ISL 10 e,
portanto considerados áreas prioritárias para proteção.

Praia do Sul

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia do Sul

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia do Sul

Localidade:

Praia do Sul

Município:
Estado:

Canavieiras
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

UNA/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Una/BA.
Área Prioritária
Área ocasional de desova de tartarugas marinhas
Foz de rio e seus manguezais nas extremidades da ilha
Refúgio de Vida Silvestre de Una
Reserva Biológica de Una
Área ocasional de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Una e seus manguezais
Refúgio de Vida Silvestre de Una
Área ocasional de desova de tartarugas marinhas
Foz do de rio e seu manguezal na porção sul da praia
Refúgio de Vida Silvestre de Una
Área ocasional de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Acuípe e seus manguezais na porção sul da praia

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Ilha de Comandatuba
(Barra Norte e Barra Sul)

44 e 45

Praia da Independência
(Barra de Itapororoca)

44

Praia de Lençóis

44

Praia do Acuípe

44

INFORMAÇÕES ÚTEIS

MUNICÍPIO:
ESTADO:

Una
Bahia

SAÚDE
Nome:

Posto Médico São Vicente de Paula

Telefone:

(73) 3236-1248

Logradouro:

Rua Liberalino B Souto, CEP: 45690-000

Número:

93

Município/Estado:

Una/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Casa de Saúde Anacleta Magalhães de Paula

Telefone:

(73) 3287-2016

Logradouro:

Rua Cel José Gomes, CEP: 45800-000

Número:

46

Município/Estado:

Belmonte/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto do Hotel Transamérica

Telefone:

0800-0126060

Logradouro:

Hotel Transamérica

Número:

s/n

Município/Estado:

Una/BA

Bairro:

Comandatuba

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brig. Eduardo Gomes , CEP: 45.654-070

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Pontal

PORTOS

AEROPORTOS

Nome:

Aeroporto de Belmonte (SNBL) - Belmonte

Telefone:

(73) 3287-2606

Logradouro:

Avenida Rio Mar

Número:

s/n

Município/Estado:

Belmonte/BA

Bairro:

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Polícia Militar do Est Bahia Geral

Telefone:

(73) 3287-2134

Logradouro:

Rua Saldanha Gama

Número:

500

Município/Estado:

Belmonte/BA

Bairro:

Centro

Nome:

5º PEL - 5ª CIA - 2º BPM

Telefone:

(73) 32361013

Logradouro:

Praça Marechal Hermes

Número:

s/n

Município/Estado:

Una/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

193

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

Localidade:

Ilha de Comandatuba (Barra Norte e Barra Sul)

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15°20'43.14"

S

Longitude:

38°58'49.20"

O

Una
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Una, seguir sentido sul. Virar à
esquerda na Estrada Transamérica e seguir até a Vila de Comandatuba. Seguir de balsa para a
Ilha.
Na ilha pode-se utilizar quadriciclo pelas trilhas e, em maré baixa, pela areia batida.
Contatos:
Aluguel de lanchas: Polly (73 9995-7190)
Hotel Transamérica: Paulo (responsável da Náutica) (73 3686-1590 / 73 3686-1005).

Acesso à Ilha de Comandatuba

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

173 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Manguezal
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
As extremidades da ilha são caracterizadas pela presença
de foz de rio e manguezal, ambiente classificado com ISL
10, e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.

Observações:

Restinga

Ilha de Comandatuba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

A ilha é caracterizada pela presença do Hotel
Transamérica. Presença de pousadas, comércio e
quiosques, além de ser propício à esportes náuticos.

Turística

Comercial

Ilha de Comandatuba (Barra norte)

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ilha de Comandatuba (Barra sul)

Localidade:

Ilha de Comandatuba (Barra Norte e Barra Sul)

Município:
Estado:

Una
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Independência (Barra de Itapororoca)

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15°13'28.99"

S

Longitude:

39° 0'11.83"

O

Município:
Estado:

Una
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Una, seguir sentido sul. Seguir pela via
de terra por 5 km até Pedras de Una. Virar à esquerda, sentido norte. Seguir por 6,5 km até a
praia e a foz do Rio Una.
Restrição de acesso:
Forma de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Acesso à Praia da Independência

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

173 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Manguezal
Refúgio de Vida Silvestre de Una e Reserva Biológica de
Una.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Restinga

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença de foz do Rio Una,
onde se localiza um manguezal, ambiente classificado
com ISL 10, e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.

Acesso à Praia da Independência

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia da Independência

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Independência

Localidade:

Praia da Independência (Barra de Itapororoca)

Município:
Estado:

Una
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Lençóis

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15° 6'38.22"

S

Longitude:

38°59'46.86"

O

Una
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Una, seguir por via de asfalto e terra
batida até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Lençóis

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

173 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Refúgio de Vida Silvestre de Una.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
uma foz de rio, onde se localiza um manguezal
classificado com ISL 10 e, portanto, área prioritária para
preservação.

Manguezal

Praia de Lençóis

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Praia de Lençóis

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Lençóis

Localidade:

Praia de Lençóis

Município:
Estado:

Una
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Acuípe

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15° 5'35.34"

S

Longitude:

38°59'47.70"

O

Una
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Una, seguir por uma ponte até a balsa.
Atravessar o Rio Acuípe até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Transporte fluvial

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia do Acuípe

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

173 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Refúgio de Vida Silvestre de Una.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Acuípe, onde se localiza um ambiente de
manguezal, com ISL 10 e, portanto, considerado àrea
prioritária para proteção.

Manguezal

Acesso à Praia do Acuípe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Prática de esportes náuticos como o caiaque e jet-ski.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Praia do Acuípe

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Foz do Rio Acuípe

Localidade:

Praia do Acuípe

Município:
Estado:

Una
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

ILHÉUS/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Ihéus/BA.
Área Prioritária
Foz de rio na porção norte da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz de rio e seus manguezais
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Praia de Ponta da Tulha

42

Praia de Canabrava

43

Foz do Rio Almada na porção sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezal

Praia de São Miguel

43

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia da Concha

43

Praia de Cururupe

43

Praia de Jairi

43

Foz do Rio Sargi e seus manguezais na porção norte da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia da Ponta do Ramo

43

Parque Municipal Marinho de Ilhéus
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia do Cristo

43

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Back Door

43

Foz de rio e seus manguezais
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Batuba

43

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Cai n'Água
(Praia dos Milagres)

43

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz de rio na porção sul da praia

Praia de Mamoã

42

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Olivença

43

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais ao norte da praia

Praia de Sirihyba

43

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia do Condomínio Água de Olivença

43

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia do Malhado

43

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Almada ao norte da praia
Manguezal

Praia do Marciano

43

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia do Sul

43

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia dos Milionários

43

Foz do Rio Curutinga e seus manguezais na porção norte
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Jairi na porção sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezal

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Estado:

Ilhéus
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospítal São José

Telefone:

(73) 3231-3568

Logradouro:

Ladeira da Vitória, CEP: 45653-420

Número:

113

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Hospital de Ilhéus

Telefone:

(73) 2101-4200

Logradouro:

Rodovia Br Rio Branco , CEP: 45654-510

Número:

113

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brig. Eduardo Gomes, CEP: 45.654-070

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Pontal

Telefone:

190

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Polícia Militar

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

Nome:

5º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

(73) 3639-2633

Logradouro:

Rua da Linha, CEP: 45658-120

Número:

1011

Município/Estado:

Ilhéus/ BA

Bairro:

Barra Itaipe

Localidade:

Praia da Concha

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°48'19.73"

S

Longitude:

39° 1'29.95"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir por via de terra batida,
até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Costão rochoso Estrutura artificial Restinga
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia se localiza na barra sul da Baía do Pontal.
Adjacente à praia, ao sul, encontram-se costões rochosos
e enrocamentos, ambientes classificados com ISL 2 e 6,
respectivamente.

Observações:

Praia da Concha

Praia da Concha

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de hotéis e pousadas nas imediações e apenas
um quisque na beira da praia.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia da Concha

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia da Concha

Localidade:

Praia da Concha

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos e rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Ponta do Ramo

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°31'47.85"

S

Longitude:

39° 2'11.15"

O

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até a saída do km 27, de
onde é possível acessar a Praia Ponta do Ramo.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Manguezal
Área de Proteção Ambiental Lagoa Encantada.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Sargi, onde se localiza um manguezal,
ambiente classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Comercial
Praia caracterizada pela atividade de pesca e pela
presença de quiosques na orla.

Observações:

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A
Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Praia da Ponta do Ramo
(Fonte: http://www.ilheus.blog.br)

Localidade:

Praia da Ponta do Ramo

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Back Door

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14° 56' 17.91"

S

Longitude:

39° 0' 51.23"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até o centro da cidade.
Seguir por aproximadamente 14 km até o distrito de Olivença. A partir da Vila de Olivença,
seguir pela Rodovia Estadual, sentido norte, BA-001 por 1 km.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Back Door

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Rochas
Costão rochoso
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de costões rochosos expostos, ambientes
classificados com ISL 2.

Observações:

Restinga

Terraço exumado

Praia de Back Door

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis e prática de esportes náticos como
surfe.

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Praia de Back Door

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Back Door

Localidade:

Praia de Back Door

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos e rochas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza de terraço exumado serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Batuba

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°56'33.48"

S

Longitude:

39° 0'40.50"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até o centro da cidade.
Seguir por 15 km na rodovia até acessar a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Rochas
Costão rochoso
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de costões rochosos expostos, ambientes
classificados com ISL 2.

Observações:

Acesso à Praia de Batuba

Terraço exumado

Estruturas turisticas

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de quiosques na praia e prática de esportes
náuticos como surfe.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Praia de Batuba

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Batuba

Localidade:

Praia de Batuba

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos e rochas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza de terraço exumado serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Cai n Água (Praia dos Milagres)

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14° 57' 19.59"

S

Longitude:

39° 0' 25.53"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até o centro da cidade.
Seguir por 15 km na rodovia. A praia está localizada ao sul da Vila de Olivença.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Cai n’Água

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Costão rochoso
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte é caracterizada pela presença de costões
rochosos expostos, ambiente classificado com ISL 2.

Observações:

Restinga

Terraço exumado

Praia de Cai n’Água

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de quiosques na praia e casas de veraneio.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Potencial Uso da Área

Praia de Cai n’Água

Uso a ser definido.

Praia de Cai n’Água

Localidade:

Praia de Cai n Água (Praia dos Milagres)

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos e rochas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza de terraço exumado serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Canabrava

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°59'35.25"

S

Longitude:

38°59'51.89"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até a saída do km 24,5. A
partir deste ponto, seguir a pé pela trilha que passa por dentro da área de um resort até a
Praia de Canabrava.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

A pé

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Rochas

Observações:

Praia de Canabrava
(Fonte: www.feriasbrasil.com.br)

Manguezal

Foz de rio
Plataforma de abrasão
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Presença de plataformas de abrasão, classificada com
ISL 2, em trechos da praia.
A praia é caracterizada pela presença de uma foz de rio
composto por manguezal, ambiente classificado com ISL
10 e, portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia de Canabrava
(Fonte: http://www.viagensmil.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Comercial

Observações:

Presença de aluguel de chalés, resorts e quiosques na
praia.

Turística

Praia de Canabrava
(Fonte: http://www.guiadatemporada.blog.br)

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Cana Brava
(Fonte: http://www.canabravaresort.com.br)

Localidade:

Praia de Canabrava

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS1: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Cururupe

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°52'53.82"

S

Longitude:

39° 1'24.60"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até o centro da cidade.
Acessar o km 07 até a praia de Cururipe.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Rochas

Observações:

Acesso à Praia de Cururupe

Foz de rio

Manguezal
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Curutinga, onde se localiza um manguezal,
ambiente classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária para proteção.

Praia de Cururupe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Comercial

Observações:

Presença de quiosques na praia e caiques para aluguel.

Recreacional

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Praia de Cururupe

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Cururupe

Localidade:

Praia de Cururupe

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezal será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Jairi

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°58'44.76"

S

Longitude:

39° 0'4.26"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até o centro da cidade.
Seguir por 22 km na rodovia até a via de terra batida e areia que dá acesso à praia. A praia
está localizada no distrito de Olivença.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Acesso à Praia de Jairi

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Rochas

Observações:

Foz de rio

Manguezal
Plataforma de abrasão
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Presença de plataformas de abrasão, classificada com
ISL 2, em trechos da praia.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Jairi, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Acesso à Praia de Jairi

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de residências nas imediações e quiosques na
praia.

Comercial

Praia de Jairi

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Jairi

Localidade:

Praia de Jairi

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS1: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Mamoã

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°34'40.33"

S

Longitude:

39° 2'57.04"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até a saída do km 21, de
onde é possível acessar a Praia Mamoã.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Área de Proteção Ambiental Lagoa Encantada.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
uma foz de rio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia de Mamoã
(Fonte: http://www.brasilheus.com.br)

Praia de Mamoã
(Fonte: http://www.brasilheus.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de quiosques na praia.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área

Praia de Mamoã
(Fonte: http://www.brasilheus.com.br)

Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Mamoã
(Fonte: http://www.brasilheus.com.br)

Localidade:

Praia de Mamoã

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Olivença

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°55'21.60"

S

Longitude:

39° 1'9.18"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até o centro da cidade.
Seguir por aproximadamente 12 km, na direção sul do centro de Ilhéus, até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Olivença

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Rochas
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Observações:

Terraço exumado

Acesso à Praia de Olivença

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Comercial

Observações:

Presença de hotéis nas imediações e de quiosques na
praia.

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Potencial Uso da Área

Praia de Olivença

Uso a ser definido.

Praia de Olivença

Localidade:

Praia de Olivença

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de terraço exumado serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Ponta da Tulha

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°35'47.51"

S

Longitude:

39° 3'13.08"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até a saída do km 18, de
onde é possível acessar a Praia Ponta da Tulha.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Restinga
Foz de rio
Área de Proteção Ambiental Lagoa Encantada.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
uma foz de rio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia de Ponta da Tulha

Praia de Ponta da Tulha

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Comercial

Observações:

Presença de atividade de pesca, pousadas, bares e
restaurantes.

Pesca

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Ponta da Tulha

Localidade:

Praia de Ponta da Tulha

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de São Miguel

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14° 45' 58.18"

S

Longitude:

39° 3' 23.73"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até a saída do km 1, de
onde é possível acessar a Praia de São Miguel.
A praia está localizada a 6 km do centro de Ilhéus.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Praia de São Miguel

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Estrutura artificial

Unidade de Conservaçâo:

Manguezal
Área de Proteção Ambiental Lagoa Encantada.

Observações:

Foz de rio

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul é caracterizada pela presença de
enrocamentos, ambientes classificados com ISL 6, e da
foz do Rio Almada, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Molhe na Praia de São Miguel

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de pousadas nas imediações e quiosques na
praia.

Comercial

Foz do Rio Almada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Foz do Rio Almada

Localidade:

Praia de São Miguel

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por estruturas artificiais será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Sirihyba

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14° 58' 6.81"

S

Longitude:

39° 0' 15.81"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até o centro da cidade.
Seguir por 1,5 km na rodovia até a via de terra batida e areia e uma ponte de madeira para
pedestre. Atravessar um riacho localizado no mangue.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Acesso à Praia de Sirihyba

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Costão rochoso
Recife de coral
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte é caracterizada pela presença de costões
rochosos expostos, ambiente classificado com ISL 2.
Adjacente a esta praia, ao norte, encontram-se recifes de
corais, ambientes classificados com ISL 9 e, portanto,
considerados área prioritária para proteção.

Observações:

Restinga

Acesso à Praia de Sirihyba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de restaurantes na beira do riacho e prática de
esportes náuticos como surfe.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Acesso à Praia de Sirihyba

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Sirihyba

Localidade:

Praia de Sirihyba

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Condomínio Águas de Olivença

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

15° 0'4.68"

S

Longitude:

38°59'48.36"

O

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até o Condomínio Águas
de Olivença. A praia está localizada dentro do condomínio.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Plataforma de abrasão
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Presença de plataformas de abrasão, classificada com
ISL 2, em trechos da praia.

Observações:

Acesso à Praia do Condomínio Águas de
Olivença

Restinga

Praia do Condomínio Águas de Olivença

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Localizada dentro de um condomínio residencial.
Presença de quiosques na praia.

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área

Praia do Condomínio Águas de Olivença

Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Condomínio Águas de Olivença

Localidade:

Praia do Condomínio Águas de Olivença

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS1: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Cristo

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14° 47' 38.57"

S

Longitude:

39° 1' 43.25"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até o centro da cidade. A
partir do centro seguir pela Avenida Lomanto Júnior e acessar a Avenida Almirante Aurélia
Linhares. A partir deste ponto acessar a Avenida Dois de Julho até a Praia do Cristo.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Cristo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Rochas
Estrutura artificial
Parque Municipal Marinho de Ilhéus.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Restinga

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia se localiza na barra norte da Baía do Pontal.
Adjacente a esta praia, ao norte, encontra-se o
enrocamento do porto de Ilhéus, ambiente classificado
com ISL 6 e 8.

Praia do Cristo

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis e pousadas nas imediações. Prática
de esportes náuticos como jet-ski e caiques.

Praia do Cristo

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Cristo

Localidade:

Praia do Cristo

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Malhado

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14° 46' 56.05"

S

Longitude:

39° 2' 35.54"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até o centro da cidade. A
partir do centro da cidade, seguir pela Avenida Soares Lopes e acessar a Rua Medeiros Neto,
no bairro Malhado, até a Praia do Malhado.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Malhado

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas
Estrutura artificial
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção leste da praia é caracterizada pela presença do
Porto de Ilhéus, ambiente classificado com ISL 6 e 8.

Observações:

Restinga

Acesso à Praia do Malhado

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis e pousadas nas imediaçõesa assim
como prática de surfe e bodyboard na praia.

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia do Malhado

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Malhado

Localidade:

Praia do Malhado

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por estruturas artificiais (enrocamentos) será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à
utilização de materiais absorventes.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Marciano

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°46'43.10"

S

Longitude:

39° 2'53.61"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até o centro da cidade. A
partir do centro da cidade, seguir pela Avenida Soares Lopes e acessar a Rua do Contorno,
Bairro Malhado, até a Praia do Marciano.
Esta praia é considerada extensão da Praia do Malhado.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Acesso à Praia do Marciano

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas
Foz de rio
Manguezal
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a praia, ao norte, encontra-se a foz do Rio
Almada, ambiente classificado com ISL 10 e, portanto
classificado como área prioritária para proteção.

Observações:

Restinga

Praia do Marciano

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Comercial

Observações:

Presença de quiosques na praia.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia do Marciano

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Marciano

Localidade:

Praia do Marciano

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Sul

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°49'51.36"

S

Longitude:

39° 1'29.40"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até o bairro Jardim
Atlântico. Virar na rua C. Seguir até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos

Praia do Sul

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Rochas
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Observações:

Restinga

Aspectos Socioeconômicos

Praia do Sul

Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis e pousadas nas imediações assim
como quiosques na praia e prática de esportes náuticos
tais como mergulho e surfe.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

6E

Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções lateríticas
(disformes e porosas)

Potencial Uso da Área

Praia do Sul

Uso a ser definido.

Praia do Sul

Localidade:

Praia do Sul

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia dos Milionários

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°50'44.15"

S

Longitude:

39° 1'29.14"

O

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Ilhéus, seguir até o centro da cidade.
No trecho Ilhéus-Olivença, seguir até a saída do km 6, de onde é possível acessar a Praia dos
Milionários.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Observações:

Praia dos Milionários
(Fonte: www.universodobrasil2.blogspot.com.br)

Coqueiral
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Praia dos Milionários
(Fonte: http://www.viajarpelomundo.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de hotéis, pousadas e campings nas
imediações assim como quiosques na praia.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia dos Milionários
(Fonte: http://ilheusemevidencia.blogspot.com.br)

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia dos Milionários
(Fonte: http://ilheusemevidencia.blogspot.com.br)

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Ilheuzinho

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico
14°46'13.72"
39°00'56.73"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até Ilhéus, seguir até a marina localizada na Avenida
Sapetinga. Seguir por embarcação até a localidade.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Afloramento rochoso
Caracterizada por afloramentos rochosos, ambiente
classificado com ISL 2. Presença de escassa vegetação
na porção superior da ilha.

Observações:

Ilheuzinho

Ilheuzinho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

2A

Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ilheuzinho

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas
de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.

Ilheuzinho

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilhota de itapitanga

Localização
Latitude:
Longitude:

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico
14°47'24.20"
39°00'53.66"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até Ilhéus, seguir até a marina localizada na Avenida
Sapetinga. Seguir por embarcação até a localidade.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Afloramento rochoso
Caracterizada por afloramentos rochosos, ambiente
classificado com ISL 2. Presença de escassa vegetação
na porção superior da ilhota.

Observações:

Ilhota de itapitanga

Ilhota de itapitanga

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

2A

Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ilhota de itapitanga

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Para a limpeza de afloramentos rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as
técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.

Ilhota de itapitanga

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilhéu Grande (Pedra de Ilhéus)

Localização
Latitude:
Longitude:

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico
14°46'11.60"
39°01'03.43"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até Ilhéus, seguir até a marina localizada na Avenida
Sapetinga. Seguir por embarcação até a localidade.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Costão rochoso
Caracterizada por costão rochoso, ambiente classificado
com ISL 2. Presença de escassa vegetação na porção
superior da ilha.

Observações:

Ilhéu Grande (Pedra de Ilhéus)

Ilhéu Grande (Pedra de Ilhéus)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Observações:

Presença de um pequeno farol no topo da ilha.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

2A

Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ilhéu Grande (Pedra de Ilhéus)

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas
de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.

Ilhéu Grande (Pedra de Ilhéus)

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Estado:

Ilhéus
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospítal São José

Telefone:

(73) 3231-3568

Logradouro:

Ladeira da Vitória, CEP: 45653-420

Número:

113

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Hospital de Ilhéus

Telefone:

(73) 2101-4200

Logradouro:

Rodovia Br Rio Branco , CEP: 45654-510

Número:

113

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brig. Eduardo Gomes, CEP: 45.654-070

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Pontal

Telefone:

190

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Polícia Militar

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

Nome:

5º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

(73) 3639-2633

Logradouro:

Rua da Linha, CEP: 45658-120

Número:

1011

Município/Estado:

Ilhéus/ BA

Bairro:

Barra Itaipe

Localidade:

Ilheuzinho

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico
14°46'13.72"
39°00'56.73"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até Ilhéus, seguir até a marina localizada na Avenida
Sapetinga. Seguir por embarcação até a localidade.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Afloramento rochoso
Caracterizada por afloramentos rochosos, ambiente
classificado com ISL 2. Presença de escassa vegetação
na porção superior da ilha.

Observações:

Ilheuzinho

Ilheuzinho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

2A

Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ilheuzinho

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas
de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.

Ilheuzinho

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilhota de itapitanga

Localização
Latitude:
Longitude:

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico
14°47'24.20"
39°00'53.66"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até Ilhéus, seguir até a marina localizada na Avenida
Sapetinga. Seguir por embarcação até a localidade.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Afloramento rochoso
Caracterizada por afloramentos rochosos, ambiente
classificado com ISL 2. Presença de escassa vegetação
na porção superior da ilhota.

Observações:

Ilhota de itapitanga

Ilhota de itapitanga

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

2A

Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ilhota de itapitanga

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Para a limpeza de afloramentos rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as
técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.

Ilhota de itapitanga

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilhéu Grande (Pedra de Ilhéus)

Localização
Latitude:
Longitude:

Município:
Estado:

Ilhéus
Bahia

Registro Fotográfico
14°46'11.60"
39°01'03.43"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até Ilhéus, seguir até a marina localizada na Avenida
Sapetinga. Seguir por embarcação até a localidade.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Costão rochoso
Caracterizada por costão rochoso, ambiente classificado
com ISL 2. Presença de escassa vegetação na porção
superior da ilha.

Observações:

Ilhéu Grande (Pedra de Ilhéus)

Ilhéu Grande (Pedra de Ilhéus)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Observações:

Presença de um pequeno farol no topo da ilha.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

2A

Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ilhéu Grande (Pedra de Ilhéus)

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas
de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.

Ilhéu Grande (Pedra de Ilhéus)

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

URUÇUCA/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Uruçuca/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área ocasional de desova de tartarugas marinhas
Foz de rio na porção sul da praia

Praia Pé de Serra

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Sargi na porção sul da praia

Praia da Barra do Sargi

42

Área ocasional de desova de tartarugas marinhas
Fozes dos Rios Tijuípe e Tijuipinho na porção norte da praia

Praia do Pompilho

41

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Prainha

41

41 e 42

ESTADO:

Uruçuca
Bahia

Hospital Geral do Estado

Telefone:

(71) 3117-5999

Logradouro:

Avenida Vasco da Gama, CEP: 40286-901

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

São Cristóvão

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brig. Eduardo Gomes, CEP: 45.654-070

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Pontal

INFORMAÇÕES ÚTEIS
SAÚDE
Nome:

MUNICÍPIO:

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

CORDEC – Coordenação de Defesa Civil

Telefone:

(71) 3371-669/ 199

Logradouro:

Avenida 4, CEP: 41745-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Centro Administrativo da Bahia

Nome:

Polícia Militar

Telefone:

190

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

193

Localidade:

Praia da Barra do Sargi

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°30'1.22"

S

Longitude:

39° 2'6.16"

O

Uruçuca
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
Rodovia Estadual à partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Uruçuca, acessar a
saída para a Praia da Barra do Sargi.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande e Área de Proteção Ambiental Lagoa Encantada.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Sargi, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia da Barra do Sargi
(Fonte: http://www.itacare.com)

Foz de rio

Praia da Barra do Sargi
(Fonte: http://www.serragrande.net)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia da Barra do Sargi
(Fonte: http://www.serragrande.net)

Localidade:

Praia da Barra do Sargi

Município:
Estado:

Uruçuca
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Pompilho

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°25'44.46"

S

Longitude:

39° 1'11.78"

O

Uruçuca
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
Rodovia Estadual à partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Uruçuca, seguir até
Serra Grande (região localizada entre os municípios de Ilhéus e Itacaré). A partir de Serra
Grande seguir a pé por uma trilha, cuja entrada encontra-se a 2 km da praça da Vila de Serra
Grande, no sentido da Barra do Tijuípe, até a Praia do Pompilho. A travessia, que percorre a
encosta e atravessa a mata, tem duração de cerca de 20 minutos.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

A pé

Praia do Pompilho
(Fonte: www.serragrande.net)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Rochas
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Praia do Pompilho
(Fonte: www.serragrande.net)

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz dos Rios Tijuípe e Tijuipinho, ambiente classificado
com ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Indeterminada

Praia do Pompilho
(Fonte: www.serragrande.net)

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia do Pompilho
(Fonte: http://permaculturabr.ning.com)

Localidade:

Praia do Pompilho

Município:
Estado:

Uruçuca
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de deltas, barras e margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Pé de Serra

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°28'49.86"

S

Longitude:

39° 1'54.67"

O

Uruçuca
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
Rodovia Estadual à partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Uruçuca, seguir até a
saída para a Praia Pé de Serra, localizada a cerca de 36 km de Itacaré.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Automóvel

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia Pé de Serra

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Rochas

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
uma foz de rio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
deposito de tálus, ambiente classificado com ISL 6 e
costão rochoso, ambiente classificado com ISL 2.

Foz de rio

Costão rochoso

Praia Pé de Serra

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de casas de pescadores.

Praia Pé de Serra

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia Pé de Serra

Localidade:

Praia Pé de Serra

Município:
Estado:

Uruçuca
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas e costões rochosos expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Prainha

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°27'39.40"

S

Longitude:

39° 1'32.98"

O

Uruçuca
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
Rodovia Estadual à partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Uruçuca, seguir até
Serra Grande (região localizada entre os municípios de Ilhéus e Itacaré). A partir de Serra
Grande seguir a pé por uma trilha de aproximadamente 2 km, cuja entrada encontra-se a 1 km
da praça da Vila de Serra Grande.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

A pé

Prainha
(Fonte: www.serragrande.net)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Costão rochoso

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Ambas extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de costões rochosos, ambientes classificados
com ISL 2.

Prainha
(Fonte: www.serragrande.net)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Prainha
(Fonte: www.serragrande.net)

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Prainha
(Fonte: www.serragrande.net)

Localidade:

Prainha

Município:
Estado:

Uruçuca
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:
O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

ITACARÉ/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Itacaré/BA.
Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Foz de rio na porção sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia do Costa

41

Foz de rio na porção sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia Engenhoca

41

Foz de rio na porção norte da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia Itacarezinho

41

Foz de rio na porção sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia São José

41

Praia da Coroinha

41

Praia de Jeribucaçu

41

Foz do Rio Riacho do Ribeira na porção norte da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia da Ribeira

41

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio de Contas e seus manguezais na porção oeste da praia

Praia da Concha

41

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia da Tiririca

41

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio de Contas na porção sul da praia
Manguezal

Praia do Pontal

41

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia do Resende

41

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia do Siríaco

41

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rios Rios Tijuípe e Tijuipinho na porção sul da praia

Praia Patizeiro

41

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia Havaizinho

41

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Prainha

41

Área Prioritária

Foz do Rio de Contas na porção norte e seus manguezais ao leste da
praia
Planície de maré
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz de rio na porção sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

ESTADO:

Itacaré
Bahia

Hospital Geral do Estado

Telefone:

(71) 3117-5999

Logradouro:

Avenida Vasco da Gama, CEP: 40286-901

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Fundação Hospitalar de Itacaré

Telefone:

(73) 3251-2055.

Logradouro:

Rua 31 de Março

Número:

s/n

Município/Estado:

Itacaré/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

São Cristóvão

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brig. Eduardo Gomes, CEP: 45.654-070

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Pontal

INFORMAÇÕES ÚTEIS
SAÚDE
Nome:

MUNICÍPIO:

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

CORDEC – Coordenação de Defesa Civil

Telefone:

(71) 3371-669/ 199

Logradouro:

Avenida 4, CEP: 41745-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Polícia Militar

Telefone:

190

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

193

Localidade:

Praia da Concha

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°16'32.33"

S

Longitude:

38°59'20.09"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguir até o centro da cidade.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Manguezal
Foz de rio
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção leste da praia é caracterizda pela presença de
costão rochoso, ambiente classificado com ISL 2. Sua
porção oeste, no entanto, é caracterizada pela presença
da foz do Rio de Contas e seus manguezais, ambientes
classificados com ISL 10 e, portanto, considerados áreas
prioritárias para proteção.

Praia da Concha

Praia da Concha

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de práticas de esportes náuticos como windsurf
e canoagema além da presença de pousadas nas
imediações.

Turística

Praia da Concha

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia da Concha

Localidade:

Praia da Concha

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para os trechos classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Coroinha

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°16'36.76"

S

Longitude:

38°59'43.22"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguir até o centro da cidade.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa
Larga

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Praia
Coqueiral

Planície de maré
Manguezal

Praia da Coroinha
(Fonte: www.itacare.com.br)

Foz de rio

Costão rochoso
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção oeste da praia é caracterizada pela presença de
costão rochoso, ambiente classificado com ISL 2. Sua
porção leste, no entanto, é caracterizada pela presença de
manguezais associados ao Rio de Contas, cuja foz
encontra-se adjacente, ao norte, desta praia. Esses
ambientes são classificados com ISL 10 e, portanto,
considerados áreas prioritárias para proteção.

Praia da Coroinha
(Fonte: www.itacare.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Praia da Coroinha
(Fonte: www.geolocation.ws)

Comercial
Observações:

Serve de porto de pesca, de campo de futebol e jogos de
vôlei quando a maré está baixa. Presença de restaurantes
e bares.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9A

Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Corinhoa
(Fonte: www.geolocation.ws)

Localidade:

Praia da Coroinha

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos abrigados serão preferencialmente aplicadas as técnicas de bombeamento a vácuo, lavagem de baixa pressão ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Ribeira

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°17'25.16"

S

Longitude:

38°59'6.17"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguir pela rua Caminho das
Praias (Vila de Itacaré) seguir, por transporte terrestre, até a Praia do Ribeira.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Costão rochoso
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Riacho do Ribeira, ambiente classificado com ISL
10 e, portanto, considerado área prioritária para proteção.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, encontram-se
costões rochosos, ambientes classificados com ISL 2.

Praia da Ribeira
(Fonte: www.itacare.com.br)

Praia da Ribeira
(Fonte: www.itacare.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de prática de esportes náuticos como surfe e de
quiosques na beira da praia.

Comercial

Praia da Ribeira
(Fonte: www.itacare.com.br)

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia da Ribeira
(Fonte: www.itacare.com.br)

Localidade:

Praia da Ribeira

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de deltas, barras e margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Tiririca

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°17'10.43"

S

Longitude:

38°59'7.77"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguir pela rua Caminho das
Praias (Vila de Itacaré) seguir, por transporte terrestre, até a Praia da Tiririca.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, encontram-se
costões rochosos, ambientes classificados com ISL 2.

Praia da Tiririca
(Fonte: www.itacare.com.br)

Praia da Tiririca
(Fonte: www.itacare.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença pousadas e prática de esportes náuticos como
surfe.

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia da Tiririca
(Fonte: www.guiadepraias.com.br)

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia da Tiririca
(Fonte: www.guiadepraias.com.br)

Localidade:

Praia da Tiririca

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Jeribucaçu

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°20'38.91"

S

Longitude:

39° 0'6.45"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguir a pé por uma trilha, cuja
entrada encontra-se a 9 km de Itacaré, até a Praia Jeribucaçu. A praia está localizada dentro
de uma fazenda particular.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

A pé

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Costão rochoso
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
uma foz de rio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, encontram-se
costões rochosos, ambientes classificados com ISL 2.

Praia de Jeribucaçu
(Fonte: www.panoramio.com)

Praia de Jeribucaçu
(Fonte: www.viajamos.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura rural

Uso da área:

Residencial

Observações:

Localizada em uma fazenda de coqueiros particular.
Prática de esportes náuticos como surfe.

Recreacional

Praia de Jeribucaçu
(Fonte: www.itacare.com.br)

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Jeribucaçu
(Fonte: http://viajeaqui.abril.com.br)

Localidade:

Praia de Jeribucaçu

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de deltas, barras e margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Costa

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°17'18.19"

S

Longitude:

38°59'7.60"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguir pela da rua Caminho das
Praias (Vila de Itacaré) seguir, por transporte terrestre, até a Praia da Costa.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Costão rochoso
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
uma foz de rio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, encontram-se
costões rochosos, ambientes classificados com ISL 2.

Praia do Costa
(Fonte: www.panoramio.com)

Praia do Costa
(Fonte: http://andarilhodailha.blogspot.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de prática de esportes náuticos como surfe e de
quiosques na beira da praia.

Comercial

Praia do Costa
(Fonte: www.itacareguia.com.br)

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Costa
(Fonte: www.panoramio.com)

Localidade:

Praia do Costa

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de deltas, barras e margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Pontal

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°16'12.58"

S

Longitude:

38°59'36.29"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguir até o terminal hidroviário
de Itacaré e continuar por balsas que fazem a travessia do Rio de Contas diariamente até a
Praia do Pontal (a praia está localizada na margem norte da foz do Rio de Contas).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Praia do Pontal
(Fonte: www.itacare.com.br)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Unidade de Conservaçâo:

Rochas
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Observações:

Foz de rio

Manguezal

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio de Contas, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia do Pontal
(Fonte: www.itacare.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Prática de esportes náuticos como surfe.

Praia do Pontal
(Fonte: www.itacare.com.br)

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia do Pontal
(Fonte: www.itacare.com.br)

Localidade:

Praia do Pontal

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Resende

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°17'2.68"

S

Longitude:

38°59'6.23"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguir pela rua Caminho das
Praias (Vila de Itacaré) seguir a pé por uma pequena trilha até a Praia do Resende, que está
localizada a cerca de 1 km da Vila de Itacaré.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Rochas
Costão rochoso
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, encontram-se
costões rochosos, ambientes classificados com ISL 2.

Praia do Resende
(Fonte: www.itacare.com.br)

Praia do Resende
(Fonte: www.itacare.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Área com regras rígidas para construções. Presença de
práticas de esportes como surfe e capoeira.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia do Resende
(Fonte: www.itacare.com.br)

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia do Resende
(Fonte: www.mundi.com.br)

Localidade:

Praia do Resende

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas e costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Siríaco

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°17'32.09"

S

Longitude:

38°58'54.49"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguir pela rua Caminho das
Praias (Vila de Itacaré) seguir, por transporte terrestre, até a Praia do Ribeira. A partir da Praia
do Ribeira seguir a pé por uma pequena trilha por dentro da mata. A travessia da trilha dura
cerca de 15 minutos.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Praia do Siríaco
(Fonte: www.pacotefacil.com.br)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas
Costão rochoso
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao leste e ao oeste, encontramse costões rochosos e depósitos de tálus, ambientes
classificados com ISL 1, 2 e 6.

Praia do Siríaco
(Fonte: www.itacare.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia do Siríaco
(Fonte: www.itacare.com.br)

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia do Siríaco
(Fonte: www.itacare.com.br)

Localidade:

Praia do Siríaco

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas e costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Engenhoca

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°21'10.72"

S

Longitude:

39° 0'7.74"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguir a pé por uma trilha, cuja
entrada encontra-se no km 12 da rodovia, até a Praia Engenhoca. A travessia da trilha, que
passa por coqueirais e mata densa, dura cerca de 20 minutos. Esta trilha também dá acesso à
Praia Havaizinho.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Praia Engenhoca
(Fonte: www.panoramio.com)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Costão rochoso
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
uma foz de rio, ambiente calssificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, encontram-se
costões rochosos, ambientes classificados com ISL 2.

Praia Engenhoca
(Fonte: www.itacare.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Prática de esportes náuticos como surfe.

Praia Engenhoca
(Fonte: www.itacare.com.br)

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia Engenhoca
(Fonte: www.itacare.com.br)

Localidade:

Praia Engenhoca

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de deltas, barras e margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Havaizinho

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°21'37.56"

S

Longitude:

39° 0'14.46"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguir a pé por uma trilha, cuja
entrada encontra-se no km 12 da rodovia, até a Praia Havaizinho. A travessia da trilha, que
passa por coqueirais e mata densa, até o ponto de acesso à Praia Havaizinho dura cerca de 10
minutos.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Praia Havaizinho
(Fonte: www.viacaotorresgv.com.br)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Costão rochoso
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, encontram-se
costões rochosos, ambientes classificados com ISL 2.

Praia Havaizinho
(Fonte: www.itacare.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B
Potencial Uso da Área

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia Havaizinho
(Fonte: www.itacare.com.br)

Uso a ser definido.

Praia Havaizinho
(Fonte: www.itacare.com.br)

Localidade:

Praia Havaizinho

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Itacarezinho

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°22'13.68"

S

Longitude:

39° 0'27.18"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguiraté a saída para a Praia
Itacarezinho, localizada a 15 km do município. A partir desse ponto, seguir a pé por uma
pequena trilha que atravessa uma área particular, porém de acesso livre para pedestres.

Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Qualquer veículo

A pé

Praia Itacarezinho
(Fonte: www.panoramio.com)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Costão rochoso
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
uma foz de rio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, encontram-se
costões rochosos, ambientes classificados com ISL 1 e 2,
respectivamente.

Praia Itacarezinho
(Fonte: www.guiadepraias.com.br)

Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Praia Itacarezinho
(Fonte: www.guiadepraias.com.br)

Observações:

Presença de hotel, bar e restaurante além de prática de
esportes náuticos como surfe.

Observações:

Aspectos Socioeconômicos
Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia Itacarezinho
(Fonte: www.itacareguia.com.br)

Localidade:

Praia Itacarezinho

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de deltas, barras e margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Patizeiro

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°24'12.11"

S

Longitude:

39° 0'52.54"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguir até a saída para a Praia
Itacarezinho, localizada a 15 km do município. Seguir a pé por uma trilha até a Praia Patizeiro.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

A pé

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz dos Rios Tijuípe e Tijuipinho, ambiente classificado
com ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção..

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B
Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia Patizeiro
(Fonte: www.ecotrip.tur.br)

Praia Patizeiro
(Fonte: http://www.itacareguia.com.br)

Localidade:

Praia Patizeiro

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de deltas, barras e margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia São José

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°18'52.30"

S

Longitude:

38°59'30.86"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguir até a saída para o
Complexo Ecoturístico de Villas de São José, localizado a cerca de 2 km de Itacaré. Os
hóspedes dos hotéis localizados no complexo têm acesso direto à Praia de São José por
trilhas que passam por dentro desses estabelecimentos. Quem não é hóspede pode ter
acesso ao complexo pagando uma taxa de Day Use.
A partir da Prainha também é possível seguir a pé por uma pequena trilha, porém é preciso
identificar-se em uma guarita de acesso.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Praia São José
(Fonte: www.panoramio.com)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Costão rochoso
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Praia São José
(Fonte: www.guiadatemporada.blog.br)

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
uma foz de rio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária pra proteção.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, encontram-se
costões rochosos, ambientes classificados com ISL 2.

Praia São José
(Fonte: www.itacareguia.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de hotéis, casas e restaurantes.

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia São José
(Fonte: www.ostreze.com)

Localidade:

Praia São José

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de deltas, barras e margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Prainha

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°18'30.60"

S

Longitude:

38°59'20.60"

O

Itacaré
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Itacaré, seguir pela rua Caminho das
Praias (Vila de Itacaré) seguir, por transporte terrestre, até a Praia do Ribeira.
A partir desta praia seguir a pé por uma pequena trilha por dentro da mata até a Prainha. A
travessia da trilha dura cerca de 40 minutos.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Prainha
(Fonte: www.tripadvisor.com.br)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

183 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Costão rochoso
Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré/Serra
Grande.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, encontram-se
costões rochosos, ambientes classificados com ISL 1 e 2.

Prainha
(Fonte: www.itacare.com.br)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Preseça de prática de esportes náuticos como surfe e de
apenas um quiosque na beira da praia.

Comercial

Prainha
(Fonte: www.itacare.com.br)

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Prainha
(Fonte: www.itacareguia.com.br)

Localidade:

Prainha

Município:
Estado:

Itacaré
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

MARAÚ/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Maraú/BA.
Área Prioritária
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Piracanga na porção norte da praia
Foz do Rio Aibim na porção sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré
Manguezal
Estuário
Foz do Rio Carapitangui na porção norte da ilha
Planície de maré
Estuário
Manguezal
Planície de maré
Manguezal
Estuário

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Praia de Arandi-Algodões

40

Praia de Piracanga

41

Ilha do Campinho

40

Ilha do Sapinho

40

Ilha do Goió

40

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia

Ponta do Mutá

39 e 40

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia da Barra Grande

39 e 40

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Lagoa do Cassange adjacente a praia, cerca de 300m a oeste

Praia do Cassange

40

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Saquaíra

40

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Taipus de Fora

40

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Três Coqueiros (Praia de
Bombaça)

39 e 40

ESTADO:

Maraú
Bahia

Hospital Geral do Estado

Telefone:

(71) 3117-5999

Logradouro:

Avenida Vasco da Gama, CEP: 40286-901

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

São Cristóvão

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brig. Eduardo Gomes, CEP: 45.654-070

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Pontal

INFORMAÇÕES ÚTEIS
SAÚDE
Nome:

MUNICÍPIO:

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

CORDEC – Coordenação de Defesa Civil

Telefone:

(71) 3371-669/ 199

Logradouro:

Avenida 4, CEP: 41745-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Centro Administrativo da Bahia

Nome:

Polícia Militar

Telefone:

190

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

193

Localidade:

Ponta do Mutá

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°52'46.23"

S

Longitude:

38°56'47.74"

O

Maraú
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, no município de Maraú, acessar a saída para Barra
Grande. Cerca de 400 m após o acesso a essa saída, seguir pela esquerda na bifurcação, no
sentido Praia de Barra Grande. O trajeto entre Itacaré e Barra Grande é de cerca de 60 km e
neste trecho a rodovia está em fase de implantação, por isso ainda encontra-se sem
pavimentação e em condições ruins de conservação. A partir da Praia de Barra Grande, o
acesso pode ser feito a pé.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Acesso à Ponta do Mutá
A pé

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental Baía de Camamu.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Restinga

Ponta do Mutá

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia está localizada na Baía de Camamu.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Esta praia é caracterizada pela presença de um farol de
auxílio à navegação e de pousadas.

Ponta do Mutá

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Ponta do Mutá

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Arandi-Algodões

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14° 5'33.17"

S

Longitude:

38°57'35.92"

O

Maraú
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, no município de Maraú, acessar a saída para a Praia
Arandi-Algodões. As vias de acesso não são pavimentadas.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Arandi-Algodões

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Baía de Camamu.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Piracanga, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia de Arandi-Algodões

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de pousadas, algumas casas de veraneio e
quiosques na beira da praia.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia de Arandi-Algodões

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Arandi-Algodões

Localidade:

Arandi-Algodões

Município:
Estado:

Maraú
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Barra Grande

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°53'17.29"

S

Longitude:

38°56'59.65"

O

Maraú
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, no município de Maraú, acessar a saída para Barra
Grande. Cerca de 400 m após o acesso a essa saída, seguir pela esquerda na bifurcação, no
sentido Praia de Barra Grande. O trajeto entre Itacaré e Barra Grande é de cerca de 60 km e
neste trecho a rodovia está em fase de implantação, por isso ainda encontra-se sem
pavimentação e em condições ruins de conservação.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Transporte marítimo

Praia de Barra Grande

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Camamu.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Praia de Barra Grande

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia está localizada na Baía de Camamu.
A porção central da praia é caracterizada pela presença
de um atracadouro, ambiente classificado com ISL 8.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de pousadas, restaurantes e quiosques na
praia.

Comercial

Residencial

Praia de Barra Grande

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Cais na Praia de Barra Grande

Localidade:

Praia de Barra Grande

Município:
Estado:

Maraú
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do atracadouro serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Piracanga

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14°12'37.89"

S

Longitude:

38°59'28.52"

O

Maraú
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, no município de Maraú, acessar a estrada de terra que vai
para o Rio de Contas. Seguir por cerca de 2,5 km nesta estrada, virar à esquerda e acessar a
estrada de terra que vai para o Rio Piracanga. As vias de acesso não são pavimentadas.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Acesso à Praia de Piracanga

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Área de Proteção Ambiental Baía de Camamu.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Restinga

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Aibim, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia de Piracanga

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Prática de esportes náuticos como surfe.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia de Piracanga

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Piracanga

Localidade:

Praia de Piracanga

Município:
Estado:

Maraú
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de deltas, barras e margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Saquaíra

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

14° 2'36.54"

S

Longitude:

38°56'54.30"

O

Maraú
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, no município de Maraú, acessar uma das três saídas para
a Praia de Saquaíra. As vias de acesso não são pavimentadas.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Saquaíra

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental Baía de Camamu.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Restinga

Recife de coral

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Praia de Saquaíra

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de vilarejo de pescadores e pousadas.

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Saquaíra

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Saquaíra

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Taipus de Fora

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°56'15.34"

S

Longitude:

38°55'41.90"

O

Maraú
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, no município de Maraú, acessar a saída para Barra
Grande. Cerca de 400 m após o acesso a essa saída, seguir pela direita na bifurcação, no
sentido Praia do Cassange. Cerca de 300 m após a bifurcação, acessar a saída para a
Pousada Taipus de Fora. Na pousada virar à esquerda e seguir por 1 km até a saída para a
Praia de Taipus de Fora. Cerca de 1,5 km após o acesso a essa saída, seguir pela esquerda na
bifurcação, até a Praia de Taipus de Fora. As vias de acesso não são pavimentadas.

Acesso à Praia de Taipus de Fora
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

A pé

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia grossa

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental Baía de Camamu.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Praia de Taipus de Fora

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de pousadas e casas de veraneio além de
práticas de mergulho.

Praia de Taipus de Fora

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Taipus de Fora

Localidade:

Praia de Taipus de Fora

Município:
Estado:

Maraú
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia grossa serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a
vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Três Coqueiros (Praia de Bombaça)

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°53'35.48"

S

Longitude:

38°56'2.67"

O

Município:
Estado:

Maraú
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, no município de Maraú, acessar a saída para Barra
Grande. Após o acesso a essa saída, seguir no sentido Praia Três Coqueiros na bifurcação. O
trecho da rodovia entre Itacaré e Três Coqueiros está em fase de implantação, por isso ainda
encontra-se sem pavimentação e em condições ruins de conservação. A partir da Ponta do
Mutá, o acesso pode ser feito a pé.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Praia de Três Coqueiros

A pé

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia grossa

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia
Recife de coral
Área de Proteção Ambiental Baía de Camamu.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Praia de Três Coqueiros

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de pousadas.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de Três Coqueiros

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia grossa serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Três Coqueiros

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Casssange

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 59' 39.58"

S

Longitude:

38° 56' 33.98"

O

Maraú
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, no município de Maraú, acessar por cerca de 2 km após a
primeira saída para a Praia de Saquaíra e acessar a via que passa pela direita da Lagoa do
Cassange. A partir desse ponto seguir por cerca de 1 km até a bifurcação, virar à direita e
seguir por 200 m até a praia. As vias de acesso não são pavimentadas.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

A pé

Acesso à Praia do Cassange

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental Baía de Camamu.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Restinga

Recife de coral

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, cerca de 300 m a oeste, encontrase a Lagoa do Cassange, ambiente classificado com ISL
10 e, portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia do Cassange

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de pousadas e práticas de esportes a vela.

Turística

Praia do Cassange

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Cassange

Localidade:

Praia do Casssange

Município:
Estado:

Maraú
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Ilha do Campinho

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Maraú
Bahia

Registro Fotográfico
13°54'59,60"
38°59'11,19"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha do Campinho

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Estrutura artificial Planície de maré

Estuário

Praia

Areia fina a média

Coqueiral

Foz de rio
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de praia de areia fina a média,
planície de maré e foz do Rio Carapitangui na porção
norte da ilha. Ambientes classificados com ISL 4, 9 e 10,
respectivamente. Presença de estruturas artificiais (muro
de contenção e atracadouro), classificadas com ISL 8.

Manguezais da Ilha do Campinho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura rural

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de atracadouro na ilha.

Ilha do Campinho

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha do Campinho

Localidade:

Ilha do Campinho

Município:
Estado:

Maraú
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Para a limpeza da foz do Rio Carapitangui serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha do Goió

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Maraú
Bahia

Registro Fotográfico
13°56'10,06"
38°59'24,21"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha do Goió

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

200 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Manguezal
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Observações:

Estrutura artificial Planície de maré

Ilha caracterizada por praia de areia fina a média,
ambiente classificado com ISL 4. Presença de planície de
maré e manguezal, ambientes classificados com ISL 9 e
10, respectivamente, e portanto considerados prioritários
para protenção. Presença de estruturas artificiais (muro
de contenção), classificadas com ISL 8.

Ilha do Goió

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura rural

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de um restaurante na ilha. Pesca artesanal
presente no entorno da ilha.

Comercial

Pesca

Ilha do Goió

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Manguezais da Ilha do Goió

Localidade:

Ilha do Goió

Município:
Estado:

Maraú
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha do Sapinho

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Maraú
Bahia

Registro Fotográfico
13°55'57,39"
38°59'10,15"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha do Sapinho

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

200 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Unidade de Conservaçâo:

Praia
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Observações:

Areia fina a média

Planície de maré

Estuário

Ilha caracterizada por mangezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de praia de areia fina a média,
estruturas artificiais (muro de contenção e atracadouro) e
planície de maré, ambientes classificados com ISL 4, 8 e
9, respectivamente.

Restaurantes na Ilha do Sapinho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura rural

Uso da área:

Residencial

Observações:

Pesca artesanal presente no entorno da ilha. Presença de
atracadouro na ilha.

Pesca

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Manguezais Ilha do Sapinho

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha do Sapinho

Localidade:

Ilha do Sapinho

Município:
Estado:

Maraú
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Maraú
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Geral do Estado

Telefone:

(71) 3117-5999

Logradouro:

Avenida Vasco da Gama, CEP: 40286-901

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

PORTOS

AEROPORTOS
Nome:

Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

São Cristóvão

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brig. Eduardo Gomes, CEP: 45.654-070

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Pontal

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

CORDEC – Coordenação de Defesa Civil

Telefone:

(71) 3371-669/ 199

Logradouro:

Avenida 4, CEP: 41745-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Centro Administrativo da Bahia

Nome:

Polícia Militar

Telefone:

190

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

Logradouro:

Número:

Município/Estado:

Bairro:

193

Localidade:

Ilha do Campinho

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Maraú
Bahia

Registro Fotográfico
13°54'59,60"
38°59'11,19"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha do Campinho

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Estrutura artificial Planície de maré

Estuário

Praia

Areia fina a média

Coqueiral

Foz de rio
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de praia de areia fina a média,
planície de maré e foz do Rio Carapitangui na porção
norte da ilha. Ambientes classificados com ISL 4, 9 e 10,
respectivamente. Presença de estruturas artificiais (muro
de contenção e atracadouro), classificadas com ISL 8.

Manguezais da Ilha do Campinho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura rural

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de atracadouro na ilha.

Ilha do Campinho

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha do Campinho

Localidade:

Ilha do Campinho

Município:
Estado:

Maraú
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Para a limpeza da foz do Rio Carapitangui serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha do Goió

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Maraú
Bahia

Registro Fotográfico
13°56'10,06"
38°59'24,21"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha do Goió

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

200 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Manguezal
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Observações:

Estrutura artificial Planície de maré

Ilha caracterizada por praia de areia fina a média,
ambiente classificado com ISL 4. Presença de planície de
maré e manguezal, ambientes classificados com ISL 9 e
10, respectivamente, e portanto considerados prioritários
para protenção. Presença de estruturas artificiais (muro
de contenção), classificadas com ISL 8.

Ilha do Goió

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura rural

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de um restaurante na ilha. Pesca artesanal
presente no entorno da ilha.

Comercial

Pesca

Ilha do Goió

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Manguezais da Ilha do Goió

Localidade:

Ilha do Goió

Município:
Estado:

Maraú
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha do Sapinho

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Maraú
Bahia

Registro Fotográfico
13°55'57,39"
38°59'10,15"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha do Sapinho

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

200 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Unidade de Conservaçâo:

Praia
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Observações:

Areia fina a média

Planície de maré

Estuário

Ilha caracterizada por mangezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de praia de areia fina a média,
estruturas artificiais (muro de contenção e atracadouro) e
planície de maré, ambientes classificados com ISL 4, 8 e
9, respectivamente.

Restaurantes na Ilha do Sapinho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura rural

Uso da área:

Residencial

Observações:

Pesca artesanal presente no entorno da ilha. Presença de
atracadouro na ilha.

Pesca

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Manguezais Ilha do Sapinho

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha do Sapinho

Localidade:

Ilha do Sapinho

Município:
Estado:

Maraú
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
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CAMAMU/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
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Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Camamu/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Manguezais
Planície de maré

Ilha Cangaíba

39 e 40

Manguezais
Planície de maré

Ilha Grande

39 e 40

Manguezais
Planície de maré

Ilha Maranguá

40

Manguezais
Planície de maré

Ilha Pequena

40

Manguezais
Planície de maré

Ilhas Maranguazinho

40

Planície de maré

Ilha da Pedra Furada

39 e 40

ESTADO:

Camamu
Bahia

Asmec Assist. Med. de Camamu

Telefone:

(73) 3255-2305

Logradouro:

Rua Conselheiro Ramiro

Número:

42

Município/Estado:

Camamu/BA

Bairro:

Cidade Alta

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brigadeiro Eduardo Gomes

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Pontal

INFORMAÇÕES ÚTEIS
SAÚDE
Nome:

MUNICÍPIO:

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Delegacia de Polícia de Camamu - Cidade Alta

Telefone:

(73) 3255-2267

Logradouro:

Praça Doutor Pirajá Silva

Número:

375

Município/Estado:

Camamu/BA

Bairro:

Cidade Alta

Localidade:

Ilha da Pedra Furada

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°54'53,28"

S

Longitude:

38°59'55,91"

O

Camamu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Camamu, seguir até o porto da cidade e
continuar por transporte marítimo. Dependendo do ponto de embarque, a viagem tem
duração de 30 minutos ou de 1 hora, respectivamente.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Ilha da Pedra Furada

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Costão rochoso

Fisionomia(s) presente(s):

Estuário

Unidade de Conservaçâo:

Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Camamu.

Observações:

Areia fina a média

Alta

Planície de maré

Baía

Ilha particular caracterizada por encosta de rocha não
lisa, com presença de atracadouro. Ambientes
classificados com ISL 8. Presença de coqueiral e de
planície de maré, ambiente classificado com ISL 9, e
portanto considerado área prioritária para proteção.

Ilha da Pedra Furada

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Ilha particular. Presença de atracadouro na ilha.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

8B

Escarpa / encosta de rocha não lisa, abrigada

Ilha da Pedra Furada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ilha da Pedra Furada

Localidade:

Ilha da Pedra Furada

Município:
Estado:

Camamu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2016

Localidade:

Ilha Cangaíba

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Camamu
Bahia

Registro Fotográfico
13°54'45.05"
39°00'58.60"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha Cangaíba

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

200 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Unidade de Conservaçâo:

Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Observações:

Planície de maré

Estuário

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de estruturas artificiais (muro de
contenção e atracadouro) e planície de maré, ambientes
classificados com ISL 8 e 9, respectivamente.

Ilha Cangaíba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de uma casa e de um atracadouro na ilha.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Ilha Cangaíba

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha Cangaíba

Localidade:

Ilha Cangaíba

Município:
Estado:

Camamu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha Grande

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Camamu
Bahia

Registro Fotográfico
13°54'50,06"
39°00'17,51"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Camamu, seguir até porto da cidade e
continuar de barco até a Ilha Grande, localizada a cerca de 10 km do centro de Camamu.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Ilha Grande

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Estrutura artificial Planície de maré

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Costão rochoso
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Observações:

Areia fina a média

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de praia de areia fina a média, de
estruturas artificiais (muro de contenção e atracadouro),
costão rochoso não liso e de planície de maré, ambientes
classificados com ISL 4, 8 e 9, respectivamente.

Ilha Grande

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura rural

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de pousada e de atracadouro na ilha. Pesca
artesanal presente no entorno da ilha.

Turística

Pesca

Ilha Grande

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha Grande

Localidade:

Ilha Grande

Município:
Estado:

Camamu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos abrigados serão preferencialmente aplicadas as técnicas de bombeamento a vácuo, lavagem de baixa pressão ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha Maranguá

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Camamu
Bahia

Registro Fotográfico
13°55'59.77"
39° 2'45.35"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Ilha Maranguá

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

200 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Praia

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Observações:

Areia fina a média

Planície de maré

Baía

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de praia de areia fina a média e de
planície de maré, ambientes classificados com ISL 4 e 9,
respectivamente.

Ilha Maranguá

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Ilha Maranguá

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha Maranguá

Localidade:

Ilha Maranguá

Município:
Estado:

Camamu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha Pequena

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Camamu
Bahia

Registro Fotográfico
13°56'06,10"
39°00'51,04"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Apenas em maré alta

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Ilha Pequena

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

200 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Praia

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Observações:

Areia fina a média

Planície de maré

Baía

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença praia de areia fina a média e
planície de maré, ambientes classificados com ISL 4 e 9,
respectivamente.

Ilha Pequena

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura rural

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Ilha Pequena

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha Pequena

Localidade:

Ilha Pequena

Município:
Estado:

Camamu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilhas Maranguazinho

Localização
Latitude:
Longitude:

Município:
Estado:

Camamu
Bahia

Registro Fotográfico
13°55'22.55"
39°03'23.57"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

200 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Planície de maré Estuário
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Ilhas Maranguazinho

Ilha caracterizada por mangezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de planície de maré, ambiente
classificado com ISL 9.

Ilhas Maranguazinho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilhas Maranguazinho

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.

Ilhas Maranguazinho

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Camamu
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Asmec Assist. Med. de Camamu

Telefone:

(73) 3255-2305

Logradouro:

Rua Conselheiro Ramiro

Número:

42

Município/Estado:

Camamu/BA

Bairro:

Cidade Alta

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brigadeiro Eduardo Gomes

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Pontal

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Delegacia de Polícia de Camamu - Cidade Alta

Telefone:

(73) 3255-2267

Logradouro:

Praça Doutor Pirajá Silva

Número:

375

Município/Estado:

Camamu/BA

Bairro:

Cidade Alta

Localidade:

Ilha Cangaíba

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Camamu
Bahia

Registro Fotográfico
13°54'45.05"
39°00'58.60"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha Cangaíba

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

200 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Unidade de Conservaçâo:

Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Observações:

Planície de maré

Estuário

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de estruturas artificiais (muro de
contenção e atracadouro) e planície de maré, ambientes
classificados com ISL 8 e 9, respectivamente.

Ilha Cangaíba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de uma casa e de um atracadouro na ilha.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Ilha Cangaíba

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha Cangaíba

Localidade:

Ilha Cangaíba

Município:
Estado:

Camamu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha Grande

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Camamu
Bahia

Registro Fotográfico
13°54'50,06"
39°00'17,51"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Camamu, seguir até porto da cidade e
continuar de barco até a Ilha Grande, localizada a cerca de 10 km do centro de Camamu.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Ilha Grande

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Estrutura artificial Planície de maré

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Costão rochoso
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Observações:

Areia fina a média

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de praia de areia fina a média, de
estruturas artificiais (muro de contenção e atracadouro),
costão rochoso não liso e de planície de maré, ambientes
classificados com ISL 4, 8 e 9, respectivamente.

Ilha Grande

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura rural

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de pousada e de atracadouro na ilha. Pesca
artesanal presente no entorno da ilha.

Turística

Pesca

Ilha Grande

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha Grande

Localidade:

Ilha Grande

Município:
Estado:

Camamu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos abrigados serão preferencialmente aplicadas as técnicas de bombeamento a vácuo, lavagem de baixa pressão ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha Maranguá

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Camamu
Bahia

Registro Fotográfico
13°55'59.77"
39° 2'45.35"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Ilha Maranguá

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

200 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Praia

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Observações:

Areia fina a média

Planície de maré

Baía

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de praia de areia fina a média e de
planície de maré, ambientes classificados com ISL 4 e 9,
respectivamente.

Ilha Maranguá

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Ilha Maranguá

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha Maranguá

Localidade:

Ilha Maranguá

Município:
Estado:

Camamu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha Pequena

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Camamu
Bahia

Registro Fotográfico
13°56'06,10"
39°00'51,04"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Apenas em maré alta

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Ilha Pequena

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

200 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Praia

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Observações:

Areia fina a média

Planície de maré

Baía

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença praia de areia fina a média e
planície de maré, ambientes classificados com ISL 4 e 9,
respectivamente.

Ilha Pequena

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura rural

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Ilha Pequena

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha Pequena

Localidade:

Ilha Pequena

Município:
Estado:

Camamu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilhas Maranguazinho

Localização
Latitude:
Longitude:

Município:
Estado:

Camamu
Bahia

Registro Fotográfico
13°55'22.55"
39°03'23.57"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

200 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Planície de maré Estuário
Área de Proteção Ambiental da Baía de Camamu

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Ilhas Maranguazinho

Ilha caracterizada por mangezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de planície de maré, ambiente
classificado com ISL 9.

Ilhas Maranguazinho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilhas Maranguazinho

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.

Ilhas Maranguazinho

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

IGRAPIÚNA/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Igrapiúna/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Serinhaém na porção norte da praia

Ponta do Contrato

39

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezal adjacente a esta praia

Ponta dos Tubarões

39 e 40

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Igrapiúna
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Pronto Socorro Hospital Regional Ituberá

Telefone:

192

Logradouro:

Avenida Hildebrando Araújo Góes. CEP 45435000

Número:

s/n

Município/Estado:

Ituberá / BA

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Ilhéus/BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

São Cristóvão

Nome:

Aeroporto de Valença

Telefone:

(75) 3641-3216/ 8122-3522

Logradouro:

Estrada Valença , km 14

Número:

s/n

Município/Estado:

Valença/BA

Bairro:

Guaibim

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

4 º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

(73)3612-6230/ 193

Logradouro:

Rua Jorge Amado

Número:

s/n

Município/Estado:

Itabuna/BA

Bairro:

Itabuna

Nome:

5º Pelotão da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar

Telefone:

(73) 3225-1060/ 190

Logradouro:

Praça Deputado Federal Cláudio Cajado

Número:

274

Município/Estado:

Camamu/BA

Bairro:

Centro

Localidade:

Ponta do Contrato

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°51'7.77"

S

Longitude:

39° 0'23.32"

O

Município:
Estado:

Igrapiúna
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-001, no município de Igrapiúna, seguir por lancha rápida ou
barco convencional até Ponta do Contrato. Também é possível seguir por transporte
marítimo, partindo da Ilha de Boipeba, ao norte, ou de Barra Grande, ao sul.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Ponta do Contrato

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Área de Proteção Ambiental de Pratigi e Área de Proteção
Ambiental Baía de Camamu.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia está localizada na Baía de Camamu.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Serinhaém, ambiente classificado com ISL 10
e, portanto, considerado área prioritária para proteção.

Ponta do Contrato

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de vila pesqueira.

Ponta do Contrato

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ponta do Contrato

Localidade:

Ponta do Contrato

Município:
Estado:

Igrapiúna
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Ponta dos Tubarões

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°53'33.93"

S

Longitude:

39° 1'6.77"

O

Igrapiúna
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, no município de Camamu, seguir até o porto da cidade e
continuar por transporte marítimo até Ponta dos Tubarões.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental de Pratigi e Área de Proteção
Ambiental Baía de Camamu.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia está localizada na Baía de Camamu.
Adjacente a esta praia encontram-se manguezais,
ambientes classificados com ISL 10 e, portanto,
considerados áreas prioritárias pra proteção.

Ponta dos Tubarões
(Fonte: www.turismopelobrasil.net)

Restinga

Ponta dos Tubarões
(Fonte: http://www.turismopelobrasil.net)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Ponta dos Tubarões
(Fonte: http://www.turismopelobrasil.net)

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ponta dos Tubarões
(Fonte: http://www.turismopelobrasil.net)

Localidade:

Ponta dos Tubarões

Município:
Estado:

Igrapiúna
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS 1: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

ITABERÁ/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Ituberá/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Serinhaém e seus manguezais a oeste da praia

Barra de Serinhaém

39

Planície de maré
Manguezal

Ilha Quiepe

39

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Coqueiros na porção norte da praia
Foz de canal na porção sul da praia

Praia da Boca da Lagoa

39

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Coqueiros na porção sul da praia

Praia de Pratigi

39

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Ituberá
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Pronto Socorro Hospital Regional Ituberá

Telefone:

192

Logradouro:

Avenida Hildebrando Araújo Góes. CEP 45435000

Número:

s/n

Município/ Estado:

Ituberá / BA

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/ Estado:

Ilhéus / BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

São Cristóvão

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brig. Eduardo Gomes , CEP: 45.654-070

Número:

s/n

Município/ Estado:

Ilhéus/ BA

Bairro:

Pontal Ilhéus

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

CORDEC – Coordenação de Defesa Civil

Telefone:

(71) 3371-669

Logradouro:

Avenida 4 , CEP: 41745-000

Número:

400

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Centro

Nome:

Polícia Militar

Telefone:

190

Logradouro:

Número:

Município/ Estado:

Bairro:

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

Logradouro:

Número:

Município/ Estado:

Bairro:

193

Localidade:

Barra de Serinhaém

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°50'25.89"

S

Longitude:

38°59'10.30"

O

Ituberá
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, na altura de Ituberá, seguir por cerca de 25 Km por
estrada asfaltada e sinalizada até a Praia de Pratigi. A partir da Praia de Pratigi, seguir por
transporte terrestre pela faixa de areia, apenas na maré baixa, ou por estradas de terra que
passam por dentro de fazendas da região. É possível acessar por transporte marítimo a partir
de Camamu ou de Barra Grande, ao sul.
Restrição de acesso:

Apenas em maré baixa

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Quadriciclo

Transporte marítimo

Barra de Serinhaém

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Manguezal
Área de Proteção Ambiental Pratigi.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Restinga

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia está localizada na Baía de Camamu.
Adjacente a esta praia, ao oeste, encontra-se a foz do Rio
Serinhaém, caracterizada pela ocorrência de manguezal.
Este ambiente é classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária para proteção.

Barra de Serinhaém

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de vila pesqueira.

Pesca

Barra de Serinhaém

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Barra de Serinhaém

Localidade:

Barra de Serinhaém

Município:
Estado:

Ituberá
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS1: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Boca da Lagoa

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°47'17.59"

S

Longitude:

38°59'56.47"

O

Município:
Estado:

Ituberá
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, na altura de Ituberá, seguir por cerca de 25 Km por
estrada asfaltada e sinalizada até a Praia de Pratigi. A partir da Praia de Pratigi, seguir por
transporte terrestre pela faixa de areia, apenas na maré baixa. É possível acessar por
transporte marítimo a partir de Camamu ou de Barra Grande, ao sul.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Boca da Lagoa

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Área de Proteção Ambiental Pratigi.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Coqueiros. Na porção sul encontra-se a foz do
canal que liga o mar à uma lagoa. Estes ambientes são
classificados com ISL 10 e, portanto, considerados áreas
prioritárias para proteção.

Acesso à Praia da Boca da Lagoa

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de prática de esportes náuticos.

Praia da Boca da Lagoa

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia da Boca da Lagoa

Localidade:

Praia da Boca da Lagoa

Município:
Estado:

Ituberá
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de deltas, barras e margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Pratigi

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°44'44.08"

S

Longitude:

38°59'50.51"

O

Ituberá
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, na altura de Ituberá, seguir por cerca de 25 Km por
estrada asfaltada e sinalizada até a Praia de Pratigi.
É possível acessar por transporte marítimo a partir da Ilha de Boipeba, ao norte, ou de Barra
Grande, ao sul.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Pratigi

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Área de Proteção Ambiental Pratigi.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Coqueiros, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Acesso à Praia de Pratigi

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de poucas pousadas.

Praia de Pratigi

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Foz do Rio Coqueiros

Localidade:

Praia de Pratigi

Município:
Estado:

Ituberá
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de deltas, barras e margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Ilha Quiepe

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Ituberá
Bahia

Registro Fotográfico
13°50'14.15"
38°56'19.27"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Artificial

Fisionomia(s) presente(s):

Manguezal
Planície de maré Estrutura artificial
Ilha caracterizada por estrutura artificial (muro de
contenção), ambiente classificado com ISL 8. Presença de
planície de maré e manguezal, ambientes classificados
com ISL 9 e 10, respectivamente e portanto considerados
áreas prioritárias para proteção. Presença de um
atracadouro flutuante, classificado com ISL 8.

Observações:

Lamoso

Ilha Quiepe

Ilha Quiepe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Ilha particular. Presença de atracadouro flutuante na ilha.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

8D

Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados

Ilha Quiepe

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ilha Quiepe

Localidade:

Ilha Quiepe

Município:
Estado:

Ituberá
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza estruturas artificiais expostas será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Ituberá
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Pronto Socorro Hospital Regional Ituberá

Telefone:

192

Logradouro:

Avenida Hildebrando Araújo Góes. CEP 45435000

Número:

s/n

Município/ Estado:

Ituberá / BA

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Porto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3231-1200

Logradouro:

Rua Rotary, CEP: 45.650-000

Número:

s/n

Município/ Estado:

Ilhéus / BA

Bairro:

Cidade Nova

Nome:

Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

São Cristóvão

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brig. Eduardo Gomes , CEP: 45.654-070

Número:

s/n

Município/ Estado:

Ilhéus/ BA

Bairro:

Pontal Ilhéus

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

CORDEC – Coordenação de Defesa Civil

Telefone:

(71) 3371-669

Logradouro:

Avenida 4 , CEP: 41745-000

Número:

400

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Centro

Nome:

Polícia Militar

Telefone:

190

Logradouro:

Número:

Município/ Estado:

Bairro:

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

Logradouro:

Número:

Município/ Estado:

Bairro:

193

Localidade:

Ilha Quiepe

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Ituberá
Bahia

Registro Fotográfico
13°50'14.15"
38°56'19.27"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-030, seguir até Barra Grande (BA). Pegar embarcação até a
Ilha. A localidade também pode ser acessada a partir do atracadouro de Camamu (BA).
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Artificial

Fisionomia(s) presente(s):

Manguezal
Planície de maré Estrutura artificial
Ilha caracterizada por estrutura artificial (muro de
contenção), ambiente classificado com ISL 8. Presença de
planície de maré e manguezal, ambientes classificados
com ISL 9 e 10, respectivamente e portanto considerados
áreas prioritárias para proteção. Presença de um
atracadouro flutuante, classificado com ISL 8.

Observações:

Lamoso

Ilha Quiepe

Ilha Quiepe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Ilha particular. Presença de atracadouro flutuante na ilha.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados

Ilha Quiepe

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ilha Quiepe

Localidade:

Ilha Quiepe

Município:
Estado:

Ituberá
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza estruturas artificiais expostas será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

NILO PEÇANHA/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Nilo Peçanha/BA.
Área Prioritária
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Fozes de rios dos Patos e Cairu
Manguezais nas extremidades da praia
Estuário

Ficha Estratégica Equivalente

Barra dos Carvalhos

Mapa
Estratégico
39

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Nilo Peçanha
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Geral do Estado

Telefone:

(71) 3117-5999

Logradouro:

Avenida Vasco da Gama. CEP: 40286-901

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador / BA

Bairro:

Vasco da Gama

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/ Estado:

Salvador / BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador / BA

Bairro:

São Cristóvão

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brig. Eduardo Gomes , CEP: 45.654-070

Número:

s/n

Município/ Estado:

Ilhéus/ BA

Bairro:

Pontal Ilhéus

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

CORDEC – Coordenação de Defesa Civil

Telefone:

(71) 3371-669

Logradouro:

Avenida 4 , CEP: 41745-000

Número:

400

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Centro Administrativo da Bahia

Nome:

Polícia Militar

Telefone:

190

Logradouro:

Número:

Município/ Estado:

Bairro:

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

Logradouro:

Número:

Município/ Estado:

Bairro:

193

Localidade:

Barra dos Carvalhos

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°39'28.37"

S

Longitude:

38°58'22.63"

O

Nilo Peçanha
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001, na altura do município de Nilo Peçanha, seguir por
estrada de terra até Barra dos Carvalhos.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

190 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Estuário

Fisionomia(s) presente(s):

Manguezal
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Pratigi.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Acesso à Barra dos Carvalhos

Consolidado

Foz de rio

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A Barra dos Carvalhos é localizada no Rio dos Patos,
ramificação do Rio Cairu, e é caracterizada pela presença
de muro de contenção e píer, estruturas classificadoa
com ISL 8.
As extremidades e à frente da Barra dos Carvalhos
encontram-se ambientes de mangue classificados com
ISL 10 e, portanto, considerados áreas prioritárias para
proteção.

Muro de contenção na Barra dos Carvalhos

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Indeterminada

Píer na Barra dos Carvalhos

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Rio dos Patos

Localidade:

Barra dos Carvalhos

Município:
Estado:

Nilo Peçanha
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Para a limpeza do Rio dos Patos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

CAIRU/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Cairu/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Recifes de corais em frente à praia
Presença da foz do Rio Inferno e seus manguezais na porção
noroeste, adjacente a esta praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia da Barra (Velha Boipeba)

Manguezal
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia da Cova da Onça (São Sebastião)

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Praia da Gamboa
Foz do Canal de Taperoá e seus manguezais na porção oeste da praia
Recifes de corais em frente à praia
Manguezais na porção sudoeste da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Manguezais
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Oritibe na porção sul da praia
Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezal na porção norte, adjacente à praia
Recifes de corais em frente à praia
Manguezais ao norte, adjacente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Área de maricultura
Foz de rio na porção sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente ao norte e ao sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezais ao sul da praia
Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Mapa
Estratégico
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Praia da Ponta dos Castelhanos

39

Praia de Bainema

39

Praia de Cueira

38 e 39

Praia de Garapuá

38

Praia de Moreré
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Praia de Tassimirim
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Praia do Forte
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Praia do Pontal

38

Praia Ponta da Pedra
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Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Primeira Praia

37 e 38

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Quarta Praia

37 e 38

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezal na porção sul da praia

Quinta Praia (Praia do Encanto)

37 e 38

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Segunda Praia

37 e 38

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Terceira Praia

37 e 38

ESTADO:

Cairu
Bahia

Hospital Geral do Estado

Telefone:

(71) 3117-5999

Logradouro:

Avenida Vasco da Gama. CEP: 40286-901

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador / BA

Bairro:

Vasco da Gama

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/ Estado:

Salvador / BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador / BA

Bairro:

São Cristóvão

Nome:

Aeroporto de Ilhéus

Telefone:

(73) 3234-4000

Logradouro:

Rua Brig. Eduardo Gomes , CEP: 45.654-070

Número:

s/n

Município/ Estado:

Ilhéus/ BA

Bairro:

Pontal Ilhéus

INFORMAÇÕES ÚTEIS
SAÚDE
Nome:

MUNICÍPIO:

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

CORDEC – Coordenação de Defesa Civil

Telefone:

(71) 3371-669

Logradouro:

Avenida 4 , CEP: 41745-000

Número:

400

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Centro Administrativo da Bahia

Nome:

33ª CIPM - Polícia Militar

Telefone:

(75) 3641-5157

Logradouro:

Praça 2 Julho, Centro

Número:

25

Município/ Estado:

Valença/ BA

Bairro:

Centro

Nome:

5ª COORPIN - Polícia Civil

Telefone:

(75) 3641-8640

Logradouro:

Rua Cons. Cunha Lopes

Número:

13

Município/ Estado:

Valença/ BA

Bairro:

Centro

Localidade:

Praia da Cova da Onça (São Sebastião)

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°39'44.06"

S

Longitude:

38°56'40.41"

O

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Transporte
marítimo

Praia da Cova da Onça

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Manguezal

Praia da Cova da Onça

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção central da praia é caracterizada pela presença
de um atracadouro, estrutura classificada com ISL 8.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

A praia é caracterizada pela presença de casas de
pescadores.

Praia da Cova da Onça

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Atracadouro da Praia da Cova da Onça

Localidade:

Praia da Cova da Onça (São Sebastião)

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do atracadouro será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Barra (Velha Boipeba)

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°34'46.11"

S

Longitude:

38°55'23.13"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Praia da Barra

Transporte
marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Restinga

Recife de coral

Praia da Barra

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Esta praia é caracterizada pela presença da vila de Velha
Boipeba.
Adjacente a esta praia, ao noroeste, encontra-se a foz do
Rio do Inferno, caracterizada pela ocorrência de
manguezal e píer. Este ambiente é classificado com ISL
10 e 8, respectivamente e, portanto, considerado área
prioritária para proteção.

Píer no Rio do Inferno

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Comercial

Observações:

Presença de quiosques nas imediações da praia.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Barra

Localidade:

Praia da Barra (Velha Boipeba)

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral e manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio do Inferno serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza do píer serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Gamboa

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°23'18.89"

S

Longitude:

38°55'50.18"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até o píer de Morro de São Paulo.
Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Transporte
marítimo

A pé

Praia da Gamboa

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Coqueiral
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Manguezal

Praia da Gamboa

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção central da praia é caracterizada pela presença
de um píer/atracadouro, estrutura classificada com ISL 8.
Na sua porção oeste encontra-se a foz do Canal de
Taperoá, caracterizada pela ocorrência de manguezal.
Este ambiente é classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária para proteção.

Praia da Gamboa

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Gamboa

Localidade:

Praia da Gamboa

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de deltas, barras e margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza do píer será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Bainema

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°38'0.22"

S

Longitude:

38°53'46.04"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Transporte
marítimo

Praia de Bainema

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Manguezal

Recife de coral

Praia de Bainema

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Preseça de poucas casas de veraneio.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Praia de Bainema

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Bainema

Localidade:

Praia de Bainema

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais e recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Cueira

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°36'8.67"

S

Longitude:

38°54'6.37"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até a praia.
Outra alternativa é seguir por uma trilha de cerca de 2 Km por dentro do coqueiral, partindo
da Vila de Velha Boipeba (Praia de Boca da Barra).

Praia de Cueira
Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Transporte
marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Rochas
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Praia de Cueira

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Oritibe, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção. Este
trecho também possui uma enseada com formações
rochosas.

Praia de Cueira

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Cueira

Localidade:

Praia de Cueira

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Garapuá

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°28'47.69"

S

Longitude:

38°55'1.57"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Transporte
marítimo

Praia de Garapuá
A pé

Trator

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Manguezal
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Praia de Garapuá

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao norte, encontra-se um
manguezal, ambiente classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de pequenas pousadas e casas de pescadores.

Praia de Garapuá

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Garapuá

Localidade:

Praia de Garapuá

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral e manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Moreré

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°37'31.71"

S

Longitude:

38°54'14.76"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Praia de Moreré

Transporte
marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Manguezal
Rochas
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Praia de Moreré

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao norte, encontra-se um
manguezal, ambiente classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de pousadas e quiosques na praia.

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Moreré

Localidade:

Praia de Moreré

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral e manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Tassimirim

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°35'39.89"

S

Longitude:

38°54'41.10"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até a praia.
Outra opção é seguir por barco até o atracadouro de Velha Boipeba, e continuar a pé por
trilha até a praia.

Praia de Tassimirim
Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Transporte
marítimo

A pé

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:

Recife de coral

Praia de Tassimirim

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz de um rio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Observações:

Aspectos Socioeconômicos

Praia de Tassimirim

Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Maricultura

Observações:

Área de mariscagem de polvos, lagostas e lambretas.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Tassimirim

Localidade:

Praia de Tassimirim

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de margens de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Forte

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°22'27.59"

S

Longitude:

38°54'54.68"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até o píer de Morro de São Paulo. Seguir a pé até as ruínas da Fortaleza do
Morro de São Paulo.
Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Praia do Forte
Transporte
marítimo

A pé

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Praia do Forte

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Indeterminada

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia do Forte

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia do Forte
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Pontal

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°33'37.64"

S

Longitude:

38°56'2.37"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até a praia até o píer de Morro de São Paulo. Seguir de trator ou a pé até a
praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Praia do Pontal
Transporte
marítimo

A pé

Trator

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Recife de coral

Rochas

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Observações:

Praia do Pontal
Manguezal

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, são observadas,
na maré baixa, rochas e recifes de coral; ao sul, encontrase um manguezal. Estes ambientes, classificados com
ISL 9 e 10, respectivamente, são considerados áreas
prioritárias para proteção.

Praia do Pontal

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia do Pontal

Localidade:

Praia do Pontal

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se a área for definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de
evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se a área for definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de
contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com
o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para
a areia.
OBS 1: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral e manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Ponta da Pedra

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°22'49.54"

S

Longitude:

38°55'16.64"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até o píer de Morro de São Paulo. Seguir a pé até a praia.

Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Praia Ponta da Pedra
Transporte
marítimo

A pé

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Praia Ponta da Pedra

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção leste da praia é caracterizada pela presença do
píer/atracadouro de Morro de São Paulo, estrutura
classificada com ISL 8.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Indeterminada

Praia Ponta da Pedra

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Ponta da Pedra

Localidade:

Praia Ponta da Pedra

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do píer será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Ponta dos Castelhanos

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°40'32.19"

S

Longitude:

38°54'50.15"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Transporte
marítimo

Praia Ponta dos Castelhanos

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Manguezal
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Praia Ponta dos Castelhanos

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao sudoeste, encontra-se um
manguezal, ambiente classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária para a proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Práticas de mergulho.

Praia Ponta dos Castelhanos

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Ponta dos Castelhanos

Localidade:

Praia da Ponta dos Castelhanos

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral e manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Primeira Praia

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°22'41.43"

S

Longitude:

38°54'50.28"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até o píer de Morro de São Paulo. A partir do cais de Morro de São Paulo,
subir a rampa de acesso à Vila, cruzar a Praça Aureliano O. Lima e seguir em frente, pela Rua
Caminho da Praia.

Acesso à Primeira Praia
Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Transporte
marítimo

A pé

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Primeira Praia

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de pousadas e casas nas imediações.

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Primeira Praia

Localidade:

Primeira Praia

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Quarta Praia

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°24'29.36"

S

Longitude:

38°54'26.61"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até o píer de Morro de São Paulo. Seguir de trator ou a pé até a praia.

Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Quarta Praia
Transporte
marítimo

A pé

Trator

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Quarta Praia

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Indeterminada

Quarta Praia

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Quarta Praia

Localidade:

Quarta Praia

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Quinta Praia (Praia do Encanto)

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°26'12.65"

S

Longitude:

38°54'1.60"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até o píer de Morro de São Paulo. Seguir de trator ou a pé até a praia.

Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Quinta Praia
Transporte
marítimo

A pé

Trator

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Manguezal
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Quinta Praia

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
um manguezal, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Comercial

Observações:

Presença de quiosques à beira da praia.

Quinta Praia

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Quinta Praia

Localidade:

Quinta Praia (Praia do Encanto)

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral e manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Segunda Praia

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°22'47.39"

S

Longitude:

38°54'42.63"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até o píer de Morro de São Paulo. Seguir a pé até a Primeira Praia, seguindo
pela faixa de areia, ou pela Vila, até a Segunda Praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Segunda Praia
Transporte
marítimo

A pé

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Segunda Praia

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de pousadas e casas nas imediações.

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Segunda Praia

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Segunda Praia

Localidade:

Segunda Praia

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Terceira Praia

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°23'2.98"

S

Longitude:

38°54'29.46"

O

Cairu
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR 101, na altura do município de Valença, entrar no
entroncamento para a BA- 542, sentido leste (único sentido possível). Seguir por 35 km pela
BA-542 até o Bairro Tamarineiro, na cidade de valença. Seguir até o cais do centro tendo
como ponto de referência o "Minigula". A partir deste, seguir, com lanchas rápidas, por via
marítima/ fluvial até o píer de Morro de São Paulo. Seguir a pé até a Primeira Praia, seguindo
pela faixa de areia, ou pela Vila, até a Segunda Praia. A partir da Segunda Praia o acesso pode
ser feito a pé.

Terceira Praia
Restrição de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Forma de acesso:

Transporte
marítimo

Trator

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e
Boipeba.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Terceira Praia

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
um muro de contenção, estrutura classificada com ISL 1.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de casa de pescadores.

Terceira Praia

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Terceira Praia

Localidade:

Terceira Praia

Município:
Estado:

Cairu
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do muro de contenção será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

VALENÇA/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Valença/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Fozes dos Rios Taquari e Jiquiriça na porção norte da praia
Pequenas fozes de rios na porção sul

Praia de Guaibim

37

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Canal de Taperoá na porção sul da praia
Pequenas fozes de rios na porção norte da praia

Praia Ponta do Curral

37

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Valença
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Pronto Socorro Hospital Regional Ituberá

Telefone:

192

Logradouro:

Avenida Hildebrando Araújo Góes. CEP 45435000

Número:

s/n

Município/ Estado:

Ituberá / BA

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155 I

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

São Cristóvão

Nome:

Aeroporto de Valença

Telefone:

(75) 3641-3216/ 8122-3522/ 8116-7606

Logradouro:

Estrada Valença

Número:

Km 14

Município/ Estado:

Valença/ BA

Bairro:

Guaibim

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Comando Regional de Operações de Bombeiros Militares da RMS

Telefone:

(71) 3116-4849

Logradouro:

Av. Antônio Carlos Magalhães - CEP: 40.280-000

Número:

5.067

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Pituba

Nome:

Polícia Militar de Valença-33ª CIPM

Telefone:

(75) 3641-4618

Logradouro:

Praça Dois de Julho

Número:

25

Município/ Estado:

Valença/ BA

Bairro:

Centro

Localidade:

Praia de Guaibim

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°17'15.99"

S

Longitude:

38°57'50.30"

O

Valença
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101,na altura de Amélia Rodrigues, seguir até o
entroncamento e acessar a BA-001. Seguir até Guaibim. O acesso pode ser feito a pé, a partir
de Guaibim, ou por embarcação, a partir do terminal hidroviário de Valença.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Guaibim
(Fonte: http://guaibim.com)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental de Guaibim.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte é caracterizada pela presença pela foz do
Rio Taquari e do Jiquiriça enquanto a porção sul é
caracterizada pela presença de duas pequenas fozes de
rios, ambientes classificados com ISL 10 e, portanto,
consideradas áreas prioritárias para proteção.

Praia de Guaibim
(Fonte: http://guaibim.com)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Guaibim
(Fonte: http://guaibim.com)

Localidade:

Praia de Guaibim

Município:
Estado:

Valença
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza das fozes dos rios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Ponta do Curral

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13°22'23.83"

S

Longitude:

38°57'27.00"

O

Valença
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101,na altura de Amélia Rodrigues, seguir até o
entroncamento e acessar a BA-001. Seguir até Guaibim. O acesso pode ser feito a pé, a partir
de Guaibim, ou por embarcação, a partir do terminal hidroviário de Valença.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Transporte marítimo

Praia Ponta do Curral

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Canal
Coqueiral
Foz de rio
Área de Proteção Ambiental de Guaibim.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Restinga

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul é caracterizada pela presença do Canal de
Taperoá, ambiente classificado com ISL 9 e 10 e,
portanto, cosiderada área prioritária para proteção.
A porção norte é caracterizada pela presença de duas
pequenas fozes de rios, ambientes classificados com ISL
10 e, portanto, consideradas áreas prioritárias para
proteção.

Praia Ponta do Curral

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Praia Ponta do Curral

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia Ponta do Curral

Localidade:

Praia Ponta do Curral

Município:
Estado:

Valença
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do Canal de Taperoá serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

JAGUARIPE/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Jaguaripe/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Planície de maré

Ilha em Jaguaripe

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezais
Planície de maré

Praia Cações

36

Praia do Garcez

36

Praia do Mutá

36

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz do Rio Jaguaripe na porção norte da praia
Foz do Rio Jiquiriçá na porção sul da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezais
Planície de maré

35 e 36

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Jaguaripe
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Maria Amelia Santos

Telefone:

(71) 3633-1005

Logradouro:

Avenida Juvenal João Vinagre

Número:

175

Município/ Estado:

Vera Cruz/ BA

Bairro:

Centro

Nome:

Unidade de Saúde da Família de Gamboa

Telefone:

(71) 3633-3740

Logradouro:

Rua Jose Epifanio

Número:

s/n

Município/ Estado:

Vera Cruz/ BA

Bairro:

Gamboa

Nome:

Porto de Aratu

Telefone:

(71) 3602-5711

Logradouro:

Via Matoin

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairrro:

Baía de Aratu

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

1551

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

São Cristóvão

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:
Logradouro:

Coordenação Estadual de Defesa Civil (CORDEC)

Telefone:

(71) 3371-9874

Avenida Professor Magalhães Neto

Número:

1856, sala 1504/1505

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Pituba

Localidade:

Praia Cações

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 0'8.66"

S

Longitude:

38°47'14.93"

O

Jaguaripe
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR- 101,na altura de Santo Antônio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Rodovia Estadual BA-001, via de paralelepípedo. Seguir as sinalizações
até a estrada que vai para Cações.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso á Praia Cações

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Manguezal
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia encontra-se um ambiente,
manguezal, classificado com ISL 10.

Praia Cações

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9A

Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Praia Cações

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia Cações

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Garcez

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 9'54.02"

S

Longitude:

38°50'57.31"

O

Jaguaripe
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da BA-001, na altura no município de Jaguaripe divisa com Valença, seguir por via de
asfalto até a Rodovia Estadual BA-650. Seguir as sinalizações por via de terra batida até a
Praia do Garcez.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte é caracterizada pela presença da foz do
Rio Jaguaripe enquanto a porção sul é caracterizada
apela presença a foz do Rio Jiquiriçá, ambientes
classificados com ISL 10 e, portanto, consideradas áreas
prioritárias para proteção.

Observações:

Praia do Garcez

Praia do Garcez

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área

Praia do Garcez

Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Garcez

Localidade:

Praia do Garcez

Município:
Estado:

Jaguaripe
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza das fozes dos rios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Mutá

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°59'29.79"

S

Longitude:

38°46'35.93"

O

Jaguaripe
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR- 101, na altura de Santo Antônio de Jesus, seguir pela
Rodovia Estadual BA-028 até a Rodovia Estadual BA-001, via de paralelepípedo. No final, virar
à esquerda e seguir as sinalizações até a Praia do Mutá.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia do Mutá

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

118 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Manguezal
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia encontra-se um ambiente,
manguezal, classificado com ISL 10.

Praia do Mutá

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Caracterizada pela presença da atividade de pesca e de
um cais inutilizado.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9A

Praia do Mutá

Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Cais na Praia do Mutá

Localidade:

Praia do Mutá

Município:
Estado:

Jaguaripe
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do cais serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Ilha em Jaguaripe

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Jaguaripe
Bahia

Registro Fotográfico
12°58'24.80"S
38°45'41.06"O

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Apenas em maré alta

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Ilha em Jaguaripe

Substrato:

Consolidado

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Artificial

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Estrutura artificial Praia
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Observações:

Areia fina a média

Estuário

Planície de maré

Ilha caracterizada por estrutura artificial (muro de
contenção e atracadouro), ambiente classificado com ISL
8. Presença de planície de maré, ambiente classificado
com ISL 9, e portanto considerada área prioritária para
proteção.

Ilha em Jaguaripe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Observações:

Ilha particular, aparentemente abandonada. Presença de
duas casas, e um atracadouro na ilha.

Ilha em Jaguaripe

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas
de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.

Ilha em Jaguaripe

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Jaguaripe
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Maria Amelia Santos

Telefone:

(71) 3633-1005

Logradouro:

Avenida Juvenal João Vinagre

Número:

175

Município/ Estado:

Vera Cruz/ BA

Bairro:

Centro

Nome:

Unidade de Saúde da Família de Gamboa

Telefone:

(71) 3633-3740

Logradouro:

Rua Jose Epifanio

Número:

s/n

Município/ Estado:

Vera Cruz/ BA

Bairro:

Gamboa

Nome:

Porto de Aratu

Telefone:

(71) 3602-5711

Logradouro:

Via Matoin

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairrro:

Baía de Aratu

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

1551

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

São Cristóvão

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:
Logradouro:

Coordenação Estadual de Defesa Civil (CORDEC)

Telefone:

(71) 3371-9874

Avenida Professor Magalhães Neto

Número:

1856, sala 1504/1505

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Pituba

Localidade:

Ilha em Jaguaripe

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Jaguaripe
Bahia

Registro Fotográfico
12°58'24.80"S
38°45'41.06"O

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Apenas em maré alta

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Ilha em Jaguaripe

Substrato:

Consolidado

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Artificial

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Estrutura artificial Praia
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Observações:

Areia fina a média

Estuário

Planície de maré

Ilha caracterizada por estrutura artificial (muro de
contenção e atracadouro), ambiente classificado com ISL
8. Presença de planície de maré, ambiente classificado
com ISL 9, e portanto considerada área prioritária para
proteção.

Ilha em Jaguaripe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Observações:

Ilha particular, aparentemente abandonada. Presença de
duas casas, e um atracadouro na ilha.

Ilha em Jaguaripe

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

8D

Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas
de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.

Ilha em Jaguaripe

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

VERA CRUZ/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Vera Cruz/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Barra do Gil

35

Manguezal
Planíce de maré
Estuário

Ilha das Canas

35

Manguezal
Planíce de maré
Estuário

Ilha de Matarandiba

35

Estuário
Manguezal
Planície de maré

Ilha do Cal

35

Estuário
Manguezal
Planície de maré

Ilha do Olho Amarelo

35

Planície de maré

Ilha Carapituba

35

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezal ao norte da praia
Recifes de corais na porção sul/leste da praia

Praia de Cacha Pregos

36 e 37

Ilha de Saraíba

35 e 36

Ponta Grossa

35 e 36

Planície de maré
Manguezal
Estuário
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré
Manguezal
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia

Praia Barra do Pote

35

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Arroios na porção norte da praia

Praia Berlinque

35

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia

Praia da Conceição

35

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Arroio na porção norte da praia

Praia da Coroa

35

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Arroio na porção central da praia
Recifes de corais em frente à praia

Praia da Penha

35

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente á praia
Arroio na porção sul da praia

Praia de Aratuba

35

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio na porção central da praia

Praia de Barra Grande

35

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Vera Cruz/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais ao norte e ao sul da praia

Praia de Gameleira

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia

Praia de Iansã

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezais na porção norte e sul
Planície de maré

Praia de Jiribatuba

36

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Arroio na porção sul da praia
Recifes de corais em frente à praia

Praia de Mar Grande

35

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Arroio na porção sul da praia
Recifes de corais em frente à praia

Praia de Taipoca

35

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Arroios na porção sul da praia
Recifes de corais em frente à praia

Praia de Tairu

35

35

35 e 36

ESTADO:

Vera Cruz
Bahia

Hospital Maria Amelia Santos

Telefone:

(71) 3633-1005

Logradouro:

Avenida Juvenal João Vinagre

Número:

175

Município/ Estado:

Vera Cruz/ BA

Bairro:

Centro

Nome:

Unidade de Saúde da Família de Gamboa

Telefone:

(71) 3633-3740

Logradouro:

Rua Jose Epifanio

Número:

s/n

Município/ Estado:

Vera Cruz/ BA

Bairro:

Gamboa

Nome:

Porto de Aratu

Telefone:

(71) 3602-5711

Logradouro:

Via Matoin

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Baía de Aratu

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

1551

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

São Cristóvão

INFORMAÇÕES ÚTEIS
SAÚDE
Nome:

MUNICÍPIO:

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Coordenação Estadual de Defesa Civil (CORDEC)

Telefone:

(71) 3116-4849/ 193

Logradouro:

Avenida Professor Magalhães Neto

Número:

1856 sala 1504/1505

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Localidade:

Barra do Gil

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°59'43.08"

S

Longitude:

38°37'51.23"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, via de asfalto,
sentido norte. Seguir as sinalizações, por vias de paralelepípedo bem conservadas, até a
entrada do povoado Barra do Gil. Seguir por via de areia até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Barra do Gil

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Recife de coral
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e
da Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Barra do Gil

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Barra do Gil

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Acesso à Barra do Gil

Localidade:

Barra do Gil

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Ponta Grossa

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 0'31.18"

S

Longitude:

38°43'25.41"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, via de asfalto,
até a ponte de entrada da Ilha. Virar à esquerda e seguir até a Ponta Grossa.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Rampa de concreto em Ponta Grossa

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Manguezal
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Presença de uma rampa de concreto classificada com ISL
8.

Ponta Grossa

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Potencial para embarque de equipe de resposta durante a
maré alta.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Ponta Grossa

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Para a limpeza da rampa de concreto serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção
manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Ponta Grossa

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Barra do Pote

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 1'2.88"

S

Longitude:

38°38'45.17"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, via de asfalto,
sentido norte. Seguir as sinalizações, por vias de paralelepípedo bem conservadas, até a
Barra do Pote.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia Barra do Pote

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Recife de coral
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e
da Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Praia Barra do Pote

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia Barra do Pote

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia Barra do Pote

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Berlinque

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 6'22.11"

S

Longitude:

38°45'20.03"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, via de asfalto.
Na primeira bifurcação, seguir na direção sul. Seguir por via de terra batida até à Praia de
Berlinque.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Acesso à Praia Berlinque

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Arroio
Recife de coral
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e
da Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Praia Berlinque

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte é caracterizada pela presença de um
pequeno arroio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerada área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Praia Berlinque

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Berlinque

Localidade:

Praia Berlinque

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Conceição

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 1'19.33"

S

Longitude:

38°38'52.79"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, via de asfalto,
sentido norte. Seguir as sinalizações, por vias de paralelepípedo bem conservadas, até a
Praia da Conceição.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia da Conceição

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Recife de coral
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e
da Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Praia da Conceição

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia da Conceição

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia da Conceição
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Coroa

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 0'21.02"

S

Longitude:

38°38'15.60"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, via de asfalto,
sentido norte. Seguir as sinalizações, por vias de paralelepípedo bem conservadas, até a
Praia da Coroa.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Coroa

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Arroio
Recifes areníticos
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e
da Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Praia da Coroa

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte da praia é carcaterizada pela presença de
um pequeno arroio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerada área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Praia da Coroa

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Coroa

Localidade:

Praia da Coroa

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Penha

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°59'18.41"

S

Longitude:

38°37'21.15"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, sentido norte.
Seguir as sinalizações, por vias de asfalto bem conservadas, até a Praia da Penha.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia da Penha

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Coqueiral

Arroio

Recife de coral
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e
da Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Praia da Penha

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção central da praia é caracterizada pela presença
de um arroio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerada área prioritária para proteção. Este
trecho também possui um píer.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Praia da Penha
Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Penha

Localidade:

Praia da Penha

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza do píer será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Aratuba

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 5'40.25"

S

Longitude:

38°44'55.39"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, via de asfalto.
Na primeira bifurcação, seguir na direção sul. Seguir por via de terra batida até à Praia de
Aratuba.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Aratuba

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Arroio
Recife de coral
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e
da Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Praia de Aratuba

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul é caracterizada pela presença de um
pequeno arroio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerada área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Residencial

Praia de Aratuba

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Aratuba

Localidade:

Praia de Aratuba

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Barra Grande

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 2'29.29"

S

Longitude:

38°40'37.75"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, via de asfalto,
sentido norte. Seguir as sinalizações, por vias de paralelepípedo bem conservadas, até a
Praia da Barra Grande.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Barra Grande

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Recife de coral
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e
da Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Praia de Barra Grande

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção central da praia é caracterizada pela presença
de enrocamentos classificados com ISL 6 e uma pequena
foz de rio, ambiente classificado com ISL 10 e, portanto,
considerada área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Praia de Barra Grande
Residencial

Comercial
Observações:

A porção central da praia, próxima a foz do rio, é
caracterizada pela presença de um enrocamento.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Barra Grande

Localidade:

Praia de Barra Grande

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza da foz do rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Cacha Pregos

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 7'15.37"

S

Longitude:

38°47'44.50"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, via de asfalto.
Na primeira bifurcação, seguir na direção sul até o final da estrada.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Cacha Pregos

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Manguezal

Recife de coral

Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e da
Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Praia de Cacha Pregos

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente à praia, ao norte, encontra-se ambiente de
manguezal classificado com ISL 10 e, portanto,
considerada área prioritária para proteção.
A porção sul/leste da praia é caracterizada pela presença
de recifes coral, ambiente classificado com ISL 9 .

Praia de Cacha Pregos

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial
Observações:

A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
um atracadouro e rampa de concreto.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Cacha Pregos

Localidade:

Praia de Cacha Pregos

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do atracadouro e da rampa de concreto serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Gameleira

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°56'4.62"

S

Longitude:

38°36'56.66"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, sentido norte.
Seguir as sinalizações, por vias de paralelepípedo bem conservadas, até Praia da Gameleira.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Gameleira

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Recife de coral Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e
Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Praia de Gameleira

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, encontram-se
recifes de coral, ambiente classificado com ISL 9 e,
portanto, considerada área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial
Observações:

Adjacente a esta praia, ao norte, encontra-se o terminal
marítimo, composto por enrocamento exposto, com ISL
8.

Praia de Gameleira

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Gameleira

Localidade:

Praia de Gameleira

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do terminal marítimo serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Iansã

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 5'18.13"

S

Longitude:

38°44'6.02"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, via de asfalto.
Na primeira bifurcação, seguir na direção sul. Seguir por via de terra batida até um portão
estreito que dá acesso à Praia de Iansã.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Acesso à Praia de Iansã

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Recife de coral
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e
da Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Praia de Iansã

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de Iansã

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Iansã

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Jiribatuba

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 3'38.57"

S

Longitude:

38°47'50.63"

O

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, via de asfalto,
até a ponte de entrada da Ilha. Virar à direita e seguir por via de paralelepípedo e bem
conservada até a Praia de Jiribatuba.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Jiribatuba

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Manguezal
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e
da Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Praia de Jiribatuba

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente, porção norte, sul e em frente à praia,
encontram-se ambientes de manguezal classificados com
ISL 10.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Potencial para embarque de equipe de resposta durante a
maré alta.

Praia de Jiribatuba

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia de Jiribatuba

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Mar Grande

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°57'51.95"

S

Longitude:

38°36'26.40"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, sentido norte.
Seguir as sinalizações, por vias de paralelepípedo bem conservadas, até Praia de Mar Grande.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Mar Grande

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Arroio

Estrutura artificial

Recife de coral
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e
da Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Praia de Mar Grande

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
um arroio, ambiente classificado com ISL 10 e, portanto,
considerada área prioritária para proteção. Este trecho
também possui um píer, ambiente classificado com ISL 1.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Praia de Mar Grande
Residencial

Comercial
Observações:

Presença de atracadouro.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Mar Grande

Localidade:

Praia de Mar Grande

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza do píer e do atracadouro será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Taipoca

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 0'4.90"

S

Longitude:

38°38'3.94"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, via de asfalto,
sentido norte. Seguir as sinalizações, por vias de paralelepípedo bem conservadas, até a
Praia de Taipoca.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Taipoca

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Arroio
Recife de coral
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e
da Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Praia de Taipoca

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é carcaterizada pela presença de
um pequeno arroio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerada área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Praia de Taipoca

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Taipoca

Localidade:

Praia de Taipoca

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Tairu

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 4'30.47"

S

Longitude:

38°43'35.81"

O

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antonio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, via de asfalto.
Na primeira bifurcação, seguir na direção sul até um riacho que passa paralelo a praia.
Atravessar a ponte, para pedestres apenas, e seguir até a Praia de Tairu.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

A pé

Acesso à Praia de Tairu

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Arroio
Recife de coral
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos e
da Área de Proteção Ambiental Municipal dos Recifes de
Pinaúnas.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Praia de Tairu

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Presença de pequenos arroios ao longo da porção sul da
praia, ambientes classificados com ISL 10 e, portanto,
considerada área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Residencial

Comercial

Praia de Tairu

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Tairu

Localidade:

Praia de Tairu

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Ilha Carapituba

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico
12°57'24.42"
38°42'40.10"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Ilha Carapituba

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Artificial

Fisionomia(s) presente(s):

Estuário

Unidade de Conservaçâo:

Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Observações:

Praia

Baía

Ilha caracterizada por estrutura artificial (muro de
contenção e atracadouro), ambiente classificado com ISL
8. Presença de enrocamento, ambiente classificado com
ISL 6. Presença de planície de maré, classificada com ISL
9, e portanto considerada área prioritária para proteção.

Ilha Carapituba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Ilha particular. Presença de atracadouro na ilha.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Ilha Carapituba

Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Ilha Carapituba
Métodos de Limpeza Recomendados:
Para a limpeza estruturas artificiais expostas será preferencialmente aplicada a técnica de
lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha das Canas

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico
12°56'34.64"
38°41'02.06"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Apenas em maré alta

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha das Canas

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Praia

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Baía
Praia
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Observações:

Areia fina a média

Planície de maré

Estrutura artificial

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de praia arenosa de areia fina a
média, planície de maré, enrocamentos e estrutura
artificial (muro de contenção e atracadouro), ambientes
classificados com ISL 4, 9, 6 e 8, respectivamente.

Ilha das Canas

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Ilha particular.Presença de 1 casa e de atracadouro na
ilha.

Ilha das Canas

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha das Canas

Localidade:

Ilha das Canas

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha de Matarandiba

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico
13°01'07.53"
38°45'53.66"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha de Matarandiba

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Praia

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Coqueiral
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Observações:

Areia fina a média

Planície de maré

Baía

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de praia arenosa de areia fina a
média, planície de maré e estrutura artificial (muro de
contenção e atracadouro) ambientes classificados com
ISL 4 , 9 e 6, respectivamente.

Ilha de Matarandiba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Pesca artesanal presente no entorno da ilha.Presença de
atracadouro na ilha.

Pesca

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Ilha de Matarandiba

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha de Matarandiba

Localidade:

Ilha de Matarandiba

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha de Saraíba

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico
12°58'44.13"
38°44'45.82"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha de Saraíba

Substrato:

Consolidado

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Artificial

Fisionomia(s) presente(s):

Praia

Unidade de Conservaçâo:

Baía
Manguezal
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Observações:

Planície de maré

Estuário

Ilha caracterizada por estrutura artificial (muro de
contenção), ambiente classificado com ISL 8. Presença de
praia arenosa de areia fina a média, planície de maré,
estrutura artificial (atracadouro) e manguezal, ambientes
classificados com ISL 4, 9, 8 e 10, respectivamente.

Ilha de Saraíba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Ilha parituclar. Presença de um atracadouro. Pesca
artesanal presente no entorno da ilha.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Ilha de Saraíba

Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ilha de Saraíba

Localidade:

Ilha de Saraíba

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha do Cal

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico
12°59'43.33"
38°45'43.83"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha do Cal

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Estuário

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Observações:

Planície de maré

Baía

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de praia arenosa de areia fina a
média, planície de maré e estrutura artificial (muro de
contenção e atracadouro) ambientes classificados com
ISL 4,6 e 9, respectivamente.

Ilha do Cal

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Ilha particular. Presença de um atracadouro na ilha.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Ilha do Cal

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha do Cal

Localidade:

Ilha do Cal

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha do Olho Amarelo

Localização
Latitude:
Longitude:

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico
12°59'36.11"
38°44'46.56"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Apenas em maré alta

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Estuário
Planície de maré
Baía
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Ilha do Olho Amarelo

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de planície de maré, ambiente
classificado com ISL 9.

Ilha do Olho Amarelo

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Ilha do Olho Amarelo

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.

Ilha do Olho Amarelo

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Vera Cruz
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Maria Amelia Santos

Telefone:

(71) 3633-1005

Logradouro:

Avenida Juvenal João Vinagre

Número:

175

Município/ Estado:

Vera Cruz/ BA

Bairro:

Centro

Nome:

Unidade de Saúde da Família de Gamboa

Telefone:

(71) 3633-3740

Logradouro:

Rua Jose Epifanio

Número:

s/n

Município/ Estado:

Vera Cruz/ BA

Bairro:

Gamboa

Nome:

Porto de Aratu

Telefone:

(71) 3602-5711

Logradouro:

Via Matoin

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Baía de Aratu

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

1551

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

São Cristóvão

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Coordenação Estadual de Defesa Civil (CORDEC)

Telefone:

(71) 3116-4849/ 193

Logradouro:

Avenida Professor Magalhães Neto

Número:

1856 sala 1504/1505

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Localidade:

Ilha Carapituba

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico
12°57'24.42"
38°42'40.10"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Ilha Carapituba

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Artificial

Fisionomia(s) presente(s):

Estuário

Unidade de Conservaçâo:

Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Observações:

Praia

Baía

Ilha caracterizada por estrutura artificial (muro de
contenção e atracadouro), ambiente classificado com ISL
8. Presença de enrocamento, ambiente classificado com
ISL 6. Presença de planície de maré, classificada com ISL
9, e portanto considerada área prioritária para proteção.

Ilha Carapituba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Ilha particular. Presença de atracadouro na ilha.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

8D

Ilha Carapituba

Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Ilha Carapituba
Métodos de Limpeza Recomendados:
Para a limpeza estruturas artificiais expostas será preferencialmente aplicada a técnica de
lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha das Canas

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico
12°56'34.64"
38°41'02.06"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Apenas em maré alta

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha das Canas

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Praia

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Baía
Praia
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Observações:

Areia fina a média

Planície de maré

Estrutura artificial

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de praia arenosa de areia fina a
média, planície de maré, enrocamentos e estrutura
artificial (muro de contenção e atracadouro), ambientes
classificados com ISL 4, 9, 6 e 8, respectivamente.

Ilha das Canas

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Ilha particular.Presença de 1 casa e de atracadouro na
ilha.

Ilha das Canas

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha das Canas

Localidade:

Ilha das Canas

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha de Matarandiba

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico
13°01'07.53"
38°45'53.66"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha de Matarandiba

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Praia

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Coqueiral
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Observações:

Areia fina a média

Planície de maré

Baía

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de praia arenosa de areia fina a
média, planície de maré e estrutura artificial (muro de
contenção e atracadouro) ambientes classificados com
ISL 4 , 9 e 6, respectivamente.

Ilha de Matarandiba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Pesca artesanal presente no entorno da ilha.Presença de
atracadouro na ilha.

Pesca

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Ilha de Matarandiba

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha de Matarandiba

Localidade:

Ilha de Matarandiba

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha de Saraíba

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico
12°58'44.13"
38°44'45.82"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha de Saraíba

Substrato:

Consolidado

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Artificial

Fisionomia(s) presente(s):

Praia

Unidade de Conservaçâo:

Baía
Manguezal
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Observações:

Planície de maré

Estuário

Ilha caracterizada por estrutura artificial (muro de
contenção), ambiente classificado com ISL 8. Presença de
praia arenosa de areia fina a média, planície de maré,
estrutura artificial (atracadouro) e manguezal, ambientes
classificados com ISL 4, 9, 8 e 10, respectivamente.

Ilha de Saraíba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Ilha parituclar. Presença de um atracadouro. Pesca
artesanal presente no entorno da ilha.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Ilha de Saraíba

Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ilha de Saraíba

Localidade:

Ilha de Saraíba

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha do Cal

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico
12°59'43.33"
38°45'43.83"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha do Cal

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Estuário

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Observações:

Planície de maré

Baía

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de praia arenosa de areia fina a
média, planície de maré e estrutura artificial (muro de
contenção e atracadouro) ambientes classificados com
ISL 4,6 e 9, respectivamente.

Ilha do Cal

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

Ilha particular. Presença de um atracadouro na ilha.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Ilha do Cal

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha do Cal

Localidade:

Ilha do Cal

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Localidade:

Ilha do Olho Amarelo

Localização
Latitude:
Longitude:

Município:
Estado:

Vera Cruz
Bahia

Registro Fotográfico
12°59'36.11"
38°44'46.56"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Apenas em maré alta

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Estuário
Planície de maré
Baía
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Ilha do Olho Amarelo

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de planície de maré, ambiente
classificado com ISL 9.

Ilha do Olho Amarelo

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Ilha do Olho Amarelo

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.

Ilha do Olho Amarelo

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

ITAPARICA/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Itaparica/BA.
Área Prioritária
Manguezais
Planície de maré
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezais
Planície de maré
Estuário
Manguezais
Planície de maré
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Foz de rio na porção oeste da praia
Planície de maré na porção oeste da praia

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Estação Experimental do Mocambo

34

Ilha do Medo

34

Misericórdia

35

Praia Ponta de Areia

34

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Amoreiras

35

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia de Manguinhos

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré adjacente a esta praia, na porção leste

Praia do Forte

34

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Arroio na porção central da praia

Praia Porto dos Santos

35

34 e 35

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Itaparica
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Centro Médico Itaparica

Telefone:

(71) 3682-1018

Logradouro:

Centro Comercial Bom Despacho

Número:

s/n

Município/ Estado:

Itaparica/ BA

Bairro:

Bom Despacho

Nome:

Hospital Geral de Itaparica

Telefone:

(71) 3631-1224

Logradouro:

Estrada da Rodagem

Número:

s/n

Município/ Estado:

Itaparica/ BA

Bairro:

KM 06

Nome:

Posto de Saúde Mocambo

Telefone:

(71) 3631-1730

Logradouro:

Rua Direta

Número:

s/n

Município/ Estado:

Itaparica/ BA

Bairro:

Mocambo

Nome:

Porto de Aratu

Telefone:

(71) 3602-5711

Logradouro:

Via Matoin

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Baía de Aratu

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

1551

Município:

Salvador/ BA

Bairro:

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

São Cristóvão

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

5ª CIPM – 2º Pel. PPM Ilha 23 – CPRMS

Telefone:

(71) 3631-2921/ 193

Logradouro:

Rua Santa Barbara

Número:

s/n

Município/ Estado:

Itaparica/ BA

Bairro:

Nome:

COPPA – 4º Pelotão - Ilha de Itaparica

Telefone:

(71) 3631-1014

Logradouro:

Rua da Rodagem

Número:

s/n

Município/ Estado:

Itaparica/ BA

Bairro:

Nome:

Coordenação Estadual de Defesa Civil (CORDEC)

Telefone:

(71) 3371-9874

Logradouro:

Avenida Professor Magalhães Neto, sala 1504/1505

Número:

1856

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Localidade:

Estação Experimental do Mocambo

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°54'1.35"

S

Longitude:

38°41'20.05"

O

Município:
Estado:

Itaparica
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antônio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Rodovia Estadual BA-001. Seguir sentido norte até a rotatória que dá
acesso à Rodovia Estadual BA-881. Seguir por está até a Rua do Mocambo. Seguir por via de
terra batida até o portão da Estação Experimental do Mocambo.

Restrição de acesso:

Propriedade particular
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Estação Experimental do Mocambo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Planície de maré

Estação Experimental do Mocambo

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Observações:

Está inserida em uma estação experimental da EBDAEmpresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Estação Experimental do Mocambo

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Estação Experimental do Mocambo
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Misericórdia

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°55'48.87"

S

Longitude:

38°40'10.83"

O

Itaparica
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antônio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Rodovia Estadual BA-001. Seguir sentido sul até o cais Misericórdia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Acesso à Misericórdia

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Planície de maré

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Presença de atracadouro classificado com ISL 8.

Misericórdia

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Atracadouro em Misericórdia

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
Para a limpeza do atracadouro serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção
manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Misericórdia

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Amoreiras

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°53'57.06"

S

Longitude:

38°39'19.42"

O

Itaparica
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antônio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, sentido norte.
Seguir as sinalizações pela Avenida Beira Mar até a Praia de Amoreiras.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Amoreiras

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Alta
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Areia fina a média

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela ausência de faixa de areia em
maré alta e pela presença de enrocamentos.

Cais na Praia de Amoreiras

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

8D

Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados

Praia de Amoreiras

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Amoreiras

Localidade:

Praia de Amoreiras

Município:
Estado:

Itaparica
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos enrocamentos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Manguinhos

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°54'19.34"

S

Longitude:

38°38'5.63"

O

Itaparica
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antônio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, sentido norte.
Seguir as sinalizações pela Avenida Beira Mar até a Praia de Manguinhos.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Manguinhos

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Alta
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Areia fina a média

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela ausência de faixa de areia em
maré alta e pela presença de enrocamentos e paredão
marítimo.

Praia de Manguinhos

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados

Praia de Manguinhos

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Manguinhos

Localidade:

Praia de Manguinhos

Município:
Estado:

Itaparica
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos enrocamentos e paredão marítimo serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Forte

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°52'47.22"

S

Longitude:

38°41'7.92"

O

Itaparica
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antônio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Rodovia Estadual BA-001. Seguir sentido norte até a rotatória que dá
acesso à Rodovia Estadual BA-881. Seguir por está até a Praia do Forte.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Forte

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Planície de maré Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia encontra-se um ambiente, planície
de maré, porção leste, com ISL 9 e, portanto, considerada
área prioritária para proteção.
Na porção oeste, encontra-se paredão marítimo e píer,
classificado com ISL 8.

Praia do Forte

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia do Forte

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Forte

Localidade:

Praia do Forte

Município:
Estado:

Itaparica
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da
costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do paredão marítimo e píers s serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Ponta de Areia

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°53'50.87"

S

Longitude:

38°39'38.53"

O

Itaparica
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antônio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, sentido norte.
Seguir as sinalizações pela Avenida Beira Mar até a Praia Ponta da Areia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia Ponta de Areia

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Cascalho

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Areia fina a média

Baía
Foz de rio
Planície de maré
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção oeste da praia é caracterizada pela presença de
uma pequena foz de rio e de planície de maré, ambientes
classificados como 10 e 9, respectivamente, e, portanto,
consideradas áreas prioritárias para proteção.
A porção leste é caracterizada pela presença de
enrocamentos, na Praia de Amoreiras, ambiente
classificado com ISL 8.

Praia Ponta de Areia

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Foram avistados pedaços de tijolos, cerâmica e cascalho
em uma estreita faixa de areia ao longo da praia.

Praia Ponta de Areia

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia Ponta de Areia

Localidade:

Praia Ponta de Areia

Município:
Estado:

Itaparica
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos enrocamentos serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Porto dos Santos

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°54'58.55"

S

Longitude:

38°37'41.74"

O

Itaparica
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-101, na altura de Santo Antônio de Jesus, seguir pela Rodovia
Estadual BA-028 até a Ilha de Itaparica. Seguir pela Rodovia Estadual BA-001, sentido norte.
Seguir as sinalizações pela Avenida Beira Mar até a Praia Porto dos Santos.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia Porto dos Santos

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Arroio
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção norte e sul da praia são caracterizadas pela
presença de paredão artifical classificado com ISL 8.
A porção central da praia é caracterizada pela presença
de um arroio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerada área prioritária para proteção.

Praia Porto dos Santos

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

A porção sul da praia é caracterizada pela presença do
terminal marítimo classificado com ISL 8.

Residencial

Praia Porto dos Santos

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Acesso à Praia Porto dos Santos

Localidade:

Praia Porto dos Santos

Município:
Estado:

Itaparica
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do paredão marítimo e terminal marítimo serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou
limpeza natural.
Para a limpeza do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Ilha do Medo

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Itaparica
Bahia

Registro Fotográfico
12°51'27.01"
38°42'32.76"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Apenas em maré alta

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha do Medo

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Estuário
Planície de maré Baía
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de planície de maré, ambiente
classificado com ISL 9.

Ilha do Medo

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área

Manguezais da Ilha do Medo

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.

Ilha do Medo

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Itaparica
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Centro Médico Itaparica

Telefone:

(71) 3682-1018

Logradouro:

Centro Comercial Bom Despacho

Número:

s/n

Município/ Estado:

Itaparica/ BA

Bairro:

Bom Despacho

Nome:

Hospital Geral de Itaparica

Telefone:

(71) 3631-1224

Logradouro:

Estrada da Rodagem

Número:

s/n

Município/ Estado:

Itaparica/ BA

Bairro:

KM 06

Nome:

Posto de Saúde Mocambo

Telefone:

(71) 3631-1730

Logradouro:

Rua Direta

Número:

s/n

Município/ Estado:

Itaparica/ BA

Bairro:

Mocambo

Nome:

Porto de Aratu

Telefone:

(71) 3602-5711

Logradouro:

Via Matoin

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Baía de Aratu

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(71) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

1551

Município:

Salvador/ BA

Bairro:

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho

Número:

s/n

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

São Cristóvão

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

5ª CIPM – 2º Pel. PPM Ilha 23 – CPRMS

Telefone:

(71) 3631-2921/ 193

Logradouro:

Rua Santa Barbara

Número:

s/n

Município/ Estado:

Itaparica/ BA

Bairro:

Nome:

COPPA – 4º Pelotão - Ilha de Itaparica

Telefone:

(71) 3631-1014

Logradouro:

Rua da Rodagem

Número:

s/n

Município/ Estado:

Itaparica/ BA

Bairro:

Nome:

Coordenação Estadual de Defesa Civil (CORDEC)

Telefone:

(71) 3371-9874

Logradouro:

Avenida Professor Magalhães Neto, sala 1504/1505

Número:

1856

Município/ Estado:

Salvador/ BA

Bairro:

Localidade:

Ilha do Medo

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Itaparica
Bahia

Registro Fotográfico
12°51'27.01"
38°42'32.76"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-001 até a rotatória, seguir pela BA-532 até a Marina de
Itaparica. Seguir por embarcação até a ilha.
Restrição de acesso:

Apenas em maré alta

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha do Medo

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Estuário
Planície de maré Baía
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Ilha caracterizada por manguezal, ambiente classificado
com ISL 10. Presença de planície de maré, ambiente
classificado com ISL 9.

Ilha do Medo

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área

Manguezais da Ilha do Medo

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.

Ilha do Medo

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

SALVADOR/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Salvador/BA.
Área Prioritária
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré adjacente ao local, ao sul
Manguezal em frente ao local

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Bananeiras

33

Enseada dos Marinheiros

34

Ilha de Bom Jesus dos Passos

34

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré adjacente, ao sul e a oeste
Manguezais adjacente, ao sul e a oeste

Ilha de Santo Antônio

34

Área de desova ocasional de tartarugas
Manguezais na porção norte da baía

Baía de Itapagipe

33

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré ao sul da praia
Manguezal

Praia de Botelho

33

Maracanã

33

Oratório

33

Praia de Itacaranha

33

Praia de Boa Viagem

33

Ilha do Suarez

34

Ponta dos Mangues

33

Porto do Cavalo

33

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré
Manguezal
Foz de rio e seus manguezais na porção sul da enseada
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezais nas porções sudeste e oeste da praia
Planície de maré

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezal em frente à localidade
Planície de maré adjacente ao sul
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré adjacente, ao sul do local
Manguezais em frente e ao sul do local
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré ao norte da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré ao norte da praia
Estuário
Planície de maré
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré adjacente, ao sul do local
Foz de rio ao norte do local
Manguezal
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré em frente ao local
Manguezais em frente ao local
Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Aratubaia na porção nordeste da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais ao norte e ao sul da praia

Praia Boca do Rio
Praia Costa de Fora

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia da Armação

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia da Ondina

32 e 33
34
32 e 33
33

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Salvador/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia da Paciência

33

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais ao nordeste e a sudoeste da praia

Praia da Viração

34

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Amaralina

33

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Catussaba

32

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Ipitanga

32

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré adjacente, a oeste e a leste da praia

Praia de Itamoabo

33

Área de desova de tartarugas marinhas
Recifes de corais na porção leste da praia

Praia de Itapuã

32 e 33

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Jaguaribe

32 e 33

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré em frente à praia e adjacente, a leste
Manguezais em frente à praia e adjacente, a oeste

Praia de Loreto

34

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré adjacente, a oeste da praia
Manguezais em frente à praia

Praia de Neves

33

Praia de Nossa Senhora de Guadalupe

34

Praia de Paranama

34

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz de rio na porção nordeste da praia
Arroio

Praia de Patamares

32 e 33

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Piatã

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Pituaçu

32 e 33

Área de desova de tartarugas marinhas
Canal da foz do Rio Camurujipe adjacente, a nordeste da praia

Praia de Pituba

33

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré na porção oeste da praia

Praia de Ribeira

33

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré adjacente, ao norte e sul da praia

Praia de Santana (Ilha da Maré)

33

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Santana

33

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Manguezal adjacente, ao norte e a oeste da praia
Planície de maré

Praia de São Tomé

33

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais adjacente, a leste e oeste da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais adjacente, ao sul da praia

32

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Salvador/BA.
Área Prioritária
Área de desova de tartarugas marinhas
Arroio na porção nordeste da praia

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Praia de Stella Maris

32

Praia de Tapera

34

Praia de Tubarão

33

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia do Buracão

33

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas

Praia do Cantagalo

33

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Aratubaia na porção sul da praia

Praia do Corsário

33

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia do Farol da Barra

33

Área de desova de tartarugas marinhas
Arroio na porção sudoeste da praia

Praia do Flamengo

32

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia do Porto da Barra

33

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Vermelho

Praia do Rio Vermelho

33

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia Fonte do Boi

33

Praia Grande1

33

Praia Grande2

33

Área de desova de tartarugas marinhas
Canal da foz do Rio Camurujipe na porção sudoeste da praia

Praia Jardim de Alah

33

Área de desova de tartarugas marinhas
Recifes de corais na porção sudoeste da praia

Praia Pedra do Sal

32

Área de desova de tartarugas marinhas
Arroio na porção sudoeste da praia

Praia Terceira Ponte

33

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais adjacente, ao norte e ao sul da praia

Praia Tobá

34

Praia Tobazinho

34

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais adjacente, a leste e oeste da praia
Manguezal adjacente, ao norte da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Arroio na porção sudeste da praia
Planície de maré

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Planície de maré ao sul da praia
Manguezal ao norte da praia
Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Arroio na porção sul da praia

Área de desova ocasional de tartarugas marinhas
Recifes de corais adjacente, ao norte e ao sul da praia
Nota:
1 -Latitude: 12°46'46.61''S Longitude: 38°31'53.39"O
2- Latitude: 12°52'12.19"S Longitude: 38°28'41.16"O

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Salvador
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital de Salvador

Telefone:

(71) 3339-3000

Logradouro:

Rua Caetano Moura, CEP: 40210-341

Número:

59

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Federação Salvador

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(79) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

São Cristóvão

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Comando de Operações de Bombeiros Militares

Telefone:

(71) 3116-4849/ 193

Logradouro:

Avenida Antônio Carlos Magalhães, CEP 40.280-000

Número:

5.067

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Nome:

Coordenação Estadual de Defesa Civil (CORDEC)

Telefone:

(71) 3116-4849/ 193

Logradouro:

Avenida Professor Magalhães Neto

Número:

1856 sala 1504/1505

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Localidade:

Baía de Itapagipe

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°54'46.60"

S

Longitude:

38°29'8.62"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-324, no município de Salvador, seguir pela estrada sentido
Pirajá. Virar à esquerda na Estrada Campinas Lobato. Virar à direita na Avenida Afrânio
Peixoto. Virar à esquerda na Rua dos Ferroviários e seguir pela Rua Travessa Recreio. Virar à
esquerda na Rua Sá Oliveira e seguir até chegar a um campo de futebol. Seguir até a
localidade por via de paralelepípedo.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Baía de Itapagipe

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

N/A

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Manguezal
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
O local é caracterizado pela presença de paredão
marítimo e ocupações sobre palafitas.
Foram observados fragmentos de manguezal na porção
Norte da Baía de Itapagipe, fortemente antropizada,
ambiente classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária ára proteção.

Observações:

Baía de Itapagipe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de residências e palafitas.

Baía de Itapagipe

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Baía de Itapagipe

Localidade:

Baía de Itapagipe

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Para a limpeza dos paredões marítimos e outras estruturas artificiais serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, lavagem de baixa
pressão ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Bananeiras

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 45' 23.97"

S

Longitude:

38° 31' 6.69"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até Bananeiras.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Bananeiras

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Em frente a esta localidade encontra-se ambiente de
manguezal, classificado com ISL 10. Adjacente, ao sul em
Oratório, encontra-se ambiente de planície de maré
classificado com ISL 9.

Bananeiras

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Bananeiras

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Bananeiras

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Enseada dos Marinheiros

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°45'48.52"

S

Longitude:

38°37'54.34"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até a Enseada dos
Marinheiros.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Enseada dos Marinheiros

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Foz de rio
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Planície de maré

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A enseada é composta por manguezal e planície de maré.
A porção sul é caracterizada pela presença de foz de rio
com presença de manguezal em suas margens, ambiente
classificado com ISL 10.
Nesta enseada encontra-se a Ilha de Bom Jesus dos
Passos, ambiente classificado com ISL 9.

Enseada dos Marinheiros

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Enseada dos Marinheiros

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Enseada dos Marinheiros

Localidade:

Enseada dos Marinheiros

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Ilha de Bom Jesus dos Passos

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°45'37,95"

S

Longitude:

38°38'27,88"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até a Ilha Bom Jesus dos
Passos.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha de Bom Jesus dos Passos

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):

Planície de maré
Manguezal
Estrutura artificial

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
As porções sudeste e oeste são caracterizadas pela
presença de manguezal classificada com ISL 10.
As porções norte e sudoeste da ilha são caracterizadas
pela presença de paredões marítimos e atracadouros
classificadas com ISL 8.

Ilha de Bom Jesus dos Passos

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Pesca

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Ilha de Bom Jesus dos Passos

Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha de Bom Jesus dos Passos

Localidade:

Ilha de Bom Jesus dos Passos

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de paredões marítimos e dos atracadouros serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Ilha de Santo Antônio

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°45'45.38"

S

Longitude:

38°39'7.78"

O

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até a Ilha de Santo Antônio.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Ilha de Santo Antônio

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):

Manguezal
Planície de maré
Estrutura artificial

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente, ao sul e a oeste, encontram-se ambientes de
planície de maré e manguezal classificados com ISL 9 e
10, respectivamente, ambientes considerados áreas
prioritárias para proteção.

Ilha de Santo Antônio

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Ilha de Santo Antônio

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Ilha de Santo Antônio

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Maracanã

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 44' 59.71"

S

Longitude:

38° 31' 25.18"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até Maracanã.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Planície de maré
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Maracanã

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Em frente a esta localidade encontra-se ambiente de
manguezal, classificado com ISL 10. Adjacente, ao sul em
Bananeiras, encontra-se ambiente de planície de maré
classificado com ISL 9.

Maracanã

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Maracanã

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Maracanã

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Oratório

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 45' 56.32"

S

Longitude:

38° 31' 5.17"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até Oratório.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Oratório

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Manguezal
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Em frente e ao sul, entre Oratório e Botelho, desta
localidade encontra-se ambiente de manguezal,
classificado com ISL 10. Adjacente, ao sul em Botelho,
encontra-se ambiente de planície de maré classificado
com ISL 9.

Oratório

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

O local é caracterizado pela presença de casa de eventos
com atracadouro.

Comercial

Oratório

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Oratório

Localidade:

Oratório

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do atracadouro serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Ponta dos Mangues

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°45'54.63"

S

Longitude:

38°32'27.97"

O

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até a Ponta dos Mangues.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Ponta dos Mangues

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

N/A
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Foz de rio
Planície de maré
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente, ao sul, encontra-se ambiente de planície de
maré classificado com ISL 9. Ao norte encontra-se uma
foz de rio, ambiente classificado com ISL 10.
Ambientes considerados áreas prioritárias para proteção.

Ponta dos Mangues

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial
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Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Ponta dos Mangues

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ponta dos Mangues

Localidade:

Ponta dos Mangues

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Porto do Cavalo

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 44' 35.15"

S

Longitude:

38° 31' 57.61"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até Porto do Cavalo.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Porto do Cavalo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Manguezal

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Planície de maré Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
O local é caracterizado pela presença de cais.
Em frente a esta localidade encotram-se ambientes de
manguezal e planície de maré, classificados com ISL 10 e
9, respectivamente.

Porto do Cavalo

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Porto do Cavalo

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Para a limpeza do cais serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual,
lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Porto do Cavalo

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Boca do Rio

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 58' 59.36"

S

Longitude:

38° 25' 46.76"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira e seguir a sinalização
por via de asfalto bem conservada até a Praia Boca do Rio.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia Boca do Rio

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção nordeste é caracterizada pela presença de foz
do Rio Aratubaia, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerada área prioritária para proteção.

Observações:

Praia Boca do Rio

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes, quiosques,
calçadão e ciclovia.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia Boca do Rio

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Boca do Rio

Localidade:

Praia Boca do Rio

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Aratubaia serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Costa de Fora

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 46' 52.25"

S

Longitude:

38° 37' 21.76"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até a Praia Costa de Fora.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Praia Costa de Fora

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Baía
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, encontram-se
recifes de corais, ambientes classificados com ISL 9
ambiente considerado área prioritária para proteção.
A praia é caracterizada pela presença de paredão
marítimo classificado com ISL 8.

Praia Costa de Fora

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia Costa de Fora

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Costa de Fora

Localidade:

Praia Costa de Fora

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do paredão marítimo serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Armação

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°59'26.85"

S

Longitude:

38°26'14.52"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira e seguir a sinalização
por via de asfalto bem conservada até a Praia da Armação.
Esta praia está localizada entre Jardim de Alah e Boca do Rio.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia da Armação

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Plataforma de abrasão
Área de desova de tartarugas marinhas.
Adjacente a esta praia, na Praia do Jardim de Alah,
encontram-se plataformas de abrasão, ambiente
classificado com ISL 5.

Observações:

Praia da Armação

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de hotéis, pousadas e restaurantes.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia da Armação

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Armação

Localidade:

Praia da Armação

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Ondina

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 0'40.45"

S

Longitude:

38°30'39.08"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-324, no município de Salvador, seguir pela Avenida Mário Leal
ferreira até o bairro da Ondina. Seguir pela Avenida Oceânica, via de asfalto bem conservada,
até a Praia da Ondina.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia da Ondina

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Observações:

Plataforma de abrasão
Área de desova de tartarugas marinhas.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de hotéis nas imediações e quiosques na praia.

Praia da Ondina

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Ondina

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia da Ondina

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Paciência

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 0'39.03"

S

Longitude:

38°29'50.50"

O

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-324, no município de Salvador, seguir pela Avenida Mário Leal
ferreira até o bairro da Ondina. Seguir pela Avenida Oceânica, via de asfalto bem conservada,
até a Praia da Paciência.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia da Paciência

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):

Plataforma de abrasão
Área de desova de tartarugas marinhas.
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de plataformas de abrasão, ambiente
classificado com ISL 5.

Observações:

Praia da Paciência

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de hotéis nas imediações.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia da Paciência

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Paciência

Localidade:

Praia da Paciência

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Viração

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 48' 35.99"

S

Longitude:

38° 38' 0.06"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até a Praia da Viração.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Praia da Viração

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Baía
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao nordeste e ao sudoeste,
encontram-se recifes de corais, ambiente classificado
com ISL 9 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.

Praia da Viração

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia da Viração

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia da Viração

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Amaralina

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 0'50.67"

S

Longitude:

38°28'31.66"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira até a Avenida
Amaralina. Seguir a sinalização por via de asfalto bem conservada até a Praia de Amaralina.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Amaralina

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Plataforma de abrasão
Área de desova de tartarugas marinhas.
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de plataformas de abrasão, ambientes
classificados com ISL 5.

Observações:

Praia de Amaralina

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes, prática de
esportes como surf, calçadão e pesca recreacional.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia de Amaralina

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Amaralina

Localidade:

Praia de Amaralina

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Boa Viagem

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 55' 55.08"

S

Longitude:

38° 30' 50.08"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-324, no município de Salvador, seguir até o Bairro do Bonfim.
Seguir pela Avenida General San Martin e seguir a sinalização até a Praia de Boa Viagem.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Boa Viagem

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Baía
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção oeste da praia é carcaterizada pela presença de
paredão marítimo e atracadouro, ambientes classificados
com ISL 8.
Adjacente, ao norte entre o píer e a Praia de Ribeira,
encontra-se um ambiente de planície de maré classificado
com ISL 9 e, portanto, considerada área prioritária para
proteção.

Praia de Boa Viagem

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis nas imediações, calçadão e
quiosques na praia.

Turística

Comercial

Praia de Boa Viagem

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Boa Viagem

Localidade:

Praia de Boa Viagem

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de paredão marítrimo e píers serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Botelho

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 46' 51.76"

S

Longitude:

38° 30' 56.47"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até Praia de Botelho.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Praia de Botelho

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Manguezal
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Em frente à localidade encontra-se o Porto de Aratu,
ambiente classificado com ISL 8. Adjacente, ao sul na
Praia de Neves, encontra-se ambiente de planície de maré
classificado com ISL 9.

Praia de Botelho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

A porção sul é caracterizada pela presença do cais de
Ponteio.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9A

Cais na Praia de Botelho

Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Botelho

Localidade:

Praia de Botelho

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do cais de Ponteio e do Porto Aratu serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Catussaba

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°56'51.26"

S

Longitude:

38°20'24.39"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir as sinalizações, por via
de asfalto até a Alameda Dilson Jatahy Fonseca. Seguir por estrada de terra batida até a Praia
de Catussaba.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Catussaba

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte.

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.

Plataforma de abrasão

Acesso à Praia de Catussaba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes, quiosques
na praia e práticas de esportes náuticos como surfe.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Praia de Catussaba

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Catussaba

Localidade:

Praia de Catussaba

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Ipitanga

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°55'0.80"

S

Longitude:

38°18'34.75"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir as sinalizações, por via
de asfalto até a Alameda Dilson Jatahy Fonseca. Seguir seguir as sinalizações pela Rua Cap.
Melo, via de asfalto. Continuar pela Rua José Augusto Tourinho e virar à direita na Al. Cabo
Frio. Virar à esquerda na R.A. e seguir até a Praia de Ipitanga.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Ipitanga

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:

Rochas
Plataforma de abrasão
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte.

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.

Praia de Ipitanga

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes e práticas de
esportes náuticos como surfe.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Praia de Ipitanga

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem
de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Ipitanga

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Itacaranha

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°53'5.52"

S

Longitude:

38°29'11.05"

O

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA- 528, no município de Salvador, seguir até o Bairro de
Periperi. Acessar a Rua das Pedrinhas e sem seguida a Avenida Afrânio Peixoto, seguir pela
Rua Eunice Moreira e virar à direita na Travessia Itacaranha. Seguir por via de asfalto até a
Praia Itacaranha.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Itacaranha

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Planície de maré Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de paredão marítimo, ambiente classificado
com ISL 8.
Adjacente a esta praia, ao norte, próximo à Praia Grande,
encontra-se um ambiente de planície de maré classificado
com ISL 9 e, portanto, considerada área prioritária para
proteção.

Praia de Itacaranha

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Comercial

Observações:

Presença de ferrovia.

Praia de Itacaranha

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Itacaranha

Localidade:

Praia de Itacaranha

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos paredões marítimos serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Itamoabo

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 47' 49.05"

S

Longitude:

38° 31' 48.55"

O

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até Praia de Itamoabo.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Praia de Itamoabo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A localidade é caracterizada pela presença de paredão
marítimo. Adjacente, a oeste e a leste, encontram-se
ambientes de planície de maré classificados com ISL 9.

Praia de Itamoabo

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9A

Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Praia de Itamoabo

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia de Itamoabo

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
Para a limpeza de paredão marítimo serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção
manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Itapuã

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°57'6.40"

S

Longitude:

38°22'24.25"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira e seguir a sinalização
por via de asfalto bem conservada até a Praia de Itapuã.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Itapuã

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas

Plataforma de abrasão

Recife de coral
A porção leste é caracterizada pela presença de recife de
coral, ambiente classificado com ISL 9.
Área de desova de tartarugas marinhas.

Observações:

Praia de Itapuã

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes, quiosques
na praia e práticas de esportes náuticos como surfe.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Praia de Itapuã

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Itapuã

Localidade:

Praia de Itapuã

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Jaguaribe

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°57'32.51"

S

Longitude:

38°23'30.26"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira e seguir a sinalização
por via de asfalto bem conservada até a Praia de Jaguaribe.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Jaguaribe

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia
Área de desova de tartarugas marinhas.

Observações:

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes e quiosques
na praia.

Praia de Jaguaribe

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza

Praia de Jaguaribe

Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Jaguaribe

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Loreto

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 45' 31.56"

S

Longitude:

38° 37' 19.14"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até a Praia de Loreto.
Esta é uma praia particular.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Praia de Loreto

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Manguezal
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença de atracadouro e
muro de contenção.
Em frente a esta praia encontra-se um terminal marítimo
composto por píers, planície de maré e manguezal,
ambientes classificados com ISL 8, 9 e 10,
respectivamente.
Adjacente, a oeste, encontra-se a enseada dos
Marinheiros, ambiente de manguezal classificado com ISL
10 ambiente considerado área prioritária para proteção.
Adjacente a leste, encontra-se a Praia do Paranama,
ambiente de planície de maré classificado com ISL 9
ambiente também considerado área prioritária para
proteção.

Praia de Loreto

Praia de Loreto

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9A

Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Loreto

Localidade:

Praia de Loreto

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do terminal marírimo serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Nossa Senhora de Guadalupe

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°48'49.87"

S

Longitude:

38°38'21.63"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até a Praia Nossa Senhora
de Guadalupe.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Praia de Nossa Senhora de Guadalupe

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):

Recife de coral Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, a leste e oeste, encontram-se
recifes de corais, ambientes classificados com ISL 9 e,
portanto, consideradas áreas prioritárias para proteção.

Praia de Nossa Senhora de Guadalupe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

A porção oeste é caracterizada pela presença de píer
classificado com ISL 8.

Turística

Comercial

Praia de Nossa Senhora de Guadalupe

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Nossa Senhora de Guadalupe

Localidade:

Praia de Nossa Senhora de Guadalupe

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do píer serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Neves

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 47' 38.98"

S

Longitude:

38° 31' 15.18"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até Praia de Neves.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Praia de Neves

Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Manguezal
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Em frente desta localidade encontra-se ambiente de
manguezal, classificado com ISL 10. Adjacente, a oeste
em Itamoabo, encontra-se ambiente de planície de maré
classificado com ISL 9.

Praia de Neves

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

A porção norte é caracterizada pela presença do Cais de
Ponteio.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9A

Praia de Neves

Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Neves

Localidade:

Praia de Neves

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do cais de ponteio serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Paranama

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 46' 17.90"

S

Longitude:

38° 37' 15.51"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até a Praia de Paranema.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Praia de Paranama

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa
Estreita

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta localidade, ao sul, encontra-se ambiente
de recifes de corais classificados com ISL 9 ambiente
considerado área prioritária para proteção.

Praia de Paranama

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

A praia é caracterizada pela presença de cais.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de Paranama

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do cais serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual,
lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Paranama

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Patamares

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°57'55.89"

S

Longitude:

38°24'11.13"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira e seguir a sinalização
por via de asfalto bem conservada até a Praia de Patamares.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Patamares

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Arroio
Plataforma de abrasão
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção nordeste é caracterizada pela presença de foz
de rio, ambiente classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária para proteção.

Observações:

Praia de Patamares

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes e quiosques
na praia.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Praia de Patamares

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Patamares

Localidade:

Praia de Patamares

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão e das rochas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou
limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Piatã

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°57'18.52"

S

Longitude:

38°23'0.26"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira e seguir a sinalização
por via de asfalto bem conservada até a Praia de Piatã.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Piatã

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Plataforma de abrasão
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção nordeste é caracterizada pela presença de
plataforma de abrasão.

Observações:

Praia de Piatã

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes e quiosques
na praia.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia de Piatã

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Piatã

Localidade:

Praia de Piatã

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Pituaçu

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°58'15.56"

S

Longitude:

38°24'37.82"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira e seguir a sinalização
por via de asfalto bem conservada até a Praia de Pituaçu.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Pituaçu

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Plataforma de abrasão
Área de desova de tartarugas marinhas.
Adjacente a praia, na Praia de Patamares, encontra-se um
ambiente de plataforma de abrasão classificado com ISL
5.

Observações:

Praia de Pituaçu

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes e quiosques
na praia.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia de Pituaçu

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Pituaçu

Localidade:

Praia de Pituaçu

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão e das rochas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Pituba

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 0'37.71"

S

Longitude:

38°27'53.59"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira e seguir a sinalização
por via de asfalto bem conservada até a Praia de Pituba.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Pituba

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Plataforma de abrasão
Canal
Área de desova de tartarugas marinhas.
Adjacente a esta praia, a nordeste, encontra-se o canal da
foz do Rio Cumurugipe.
Este trecho, na praia Jardim de Alah, também possui
plataformas de Abrasão, ambiente classificado com ISL 5.

Observações:

Praia de Pituba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes, prática de
esportes como windsurf e pesca recreacional.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia de Pituba

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Pituba

Localidade:

Praia de Pituba

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza da foz do Rio Cumurugipe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Ribeira

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°54'39.20"

S

Longitude:

38°29'51.01"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-324, no município de Salvador, seguir até o Bairro da Ribeira.
Seguir pela Avenida Beira Mar, via de asfalto e bem conservada, até a Praia da Ribeira.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Ribeira

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Baía
Planície de maré Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente, a oeste da praia, encontra-se paredão
marítimo e atracadouro, ambientes classificados com ISL
8.
A porção oeste, entre o píer e a Praia de Ribeira, é
caracterizada pela presença de planície de maré
classificada com ISL 9 e, portanto, considerada área
prioritária para proteção. Este trecho também possui um
atracadouro.
A porção leste da praia é caracterizada pela presença de
uma marina classificada com ISL 8.

Praia de Ribeira

Praia de Ribeira

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis nas imediações, calçadão e
quiosques na praia.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Ribeira

Localidade:

Praia de Ribeira

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
OBS 1: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de paredão marítrimo, píers e da marina serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Santana

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 47' 27.75"

S

Longitude:

38° 31' 58.67"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até Praia de Santana.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Praia de Santana

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente, ao norte e ao sul, encontram-se ambientes de
planície de maré classificados com ISL 9.

Praia de Santana

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

As porções norte e sul são caracterizadas pela presença
de cais.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Praia de Santana

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia de Santana

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.
Para a limpeza dos cais serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual,
lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Santana

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 0' 41.46"

S

Longitude:

38° 29' 32.58"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira até a Avenida
Amaralina. Seguir reto até a Avenida Marques de Monte Santo. Seguir pela Rua Guedes
Cabral, via de asfalto bem conservada, até a Praia de Santana.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Santana

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Plataforma de abrasão
Área de desova de tartarugas marinhas.
Esta praia é caracterizada pelo seu formato em ferradura.
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de plataformas de abrasão, ambiente
classificado com ISL 5.

Observações:

Praia de Santana

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de hotéis nas imediações.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia de Santana

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Santana

Localidade:

Praia de Santana

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de São Tomé

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°48'58.04"

S

Longitude:

38°29'13.33"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA- 528, no município de Salvador, seguir pela Estrada da Base
Naval de Aratu, via de paralelepípedo e bem conservada, até a Praia São Tomé.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Manguezal
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Areia fina a média

Praia de São Tomé

Praia

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A praia é caracterizada pela presença de dois píers, um
ao sul e outro ao norte, classificados com ISL 8.
Adjacente a esta praia, ao norte e a oeste, encontram-se
ambientes de manguezal classificados com ISL 10.

Praia de São Tomé

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de residências nas imediações e quiosques na
praia.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia de São Tomé

Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de São Tomé

Localidade:

Praia de São Tomé

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos píers serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Stella Maris

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°56'21.21"

S

Longitude:

38°19'45.12"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir as sinalizações, por via
de asfalto até a Alameda Dilson Jatahy Fonseca. Seguir seguir as sinalizações pela Rua Cap.
Melo, via de asfalto, até a Praia de Stella Maris.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Stella Maris

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas

Unidade de Conservaçâo:

Arroio
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte.

Observações:

Plataforma de abrasão

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção nordeste é caracterizada pela presença de um
arroio, ambiente classificado com ISL 10.

Praia de Stella Maris

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes, quiosques
na praia e práticas de esportes náuticos como surfe.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Praia de Stella Maris

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Stella Maris

Localidade:

Praia de Stella Maris

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Tapera

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°48'24.59"

S

Longitude:

38°38'45.76"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até a Praia de Tapera.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Praia de Tapera

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Recife de coral

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, a leste e oeste, encontram-se
recifes de corais, ambientes classificados com ISL 9 e,
portanto, consideradas áreas prioritárias para proteção.
Adjacente, ao norte entre a Praia de Tapera e a Ilha Santo
Antônio, encontra-se ambiente de manguezal classificado
com ISL 10, ambiente considerado área prioritária para
proteção.

Manguezal

Recife de coral

Praia de Tapera

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Observações:

Adjacente, a sudeste, encontra-se um píer classificado
com ISL 8.

Praia de Tapera

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Tapera

Localidade:

Praia de Tapera

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS 1: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.
OBS 2: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do píer serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Tubarão

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°50'1.22"

S

Longitude:

38°28'44.69"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA- 528, no município de Salvador, seguir pela Avenida São Luiz
e em seguida pela Rua Dr. Eduardo Dotto, via de paralelepípedo e bem conservada, até a Praia
de Tubarão.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia de Tubarão

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Arroio
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Areia fina a média

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sudeste da praia é caracterizada pela presença
de um pequeno arroio. Adjacente a esta praia, a noroeste,
encontram-se dois píers, ao sul encontra-se paredão
marítimo, ambientes classificados com ISL 8.

Praia de Tubarão

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de residências nas imediações.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia de Tubarão

Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Tubarão

Localidade:

Praia de Tubarão

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza
natural.
Para a limpeza dos píers e paredões marítimos serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Buracão

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 0' 53.58"

S

Longitude:

38° 28' 59.43"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira até a Avenida
Amaralina. Seguir reto até a Avenida Marques de Monte Santo. Seguir a sinalização por via de
asfalto bem conservada até a Praia do Buracão.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia do Buracão

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Costão rochoso Plataforma de abrasão
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção leste da praia é caracterizada pela presença de
plataforma de abrasão, ambiente classificado com ISL 5.
A porção oeste da praia é caracterizada pela presença de
costão rochoso, ambiente classificado com ISL 2.

Observações:

Praia do Buracão

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, quiosques e restaurantes.
A porção oeste da praia é caraterizada pela presença de
um quartel do exército.

Comercial

Militar

Praia do Buracão

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Buracão

Localidade:

Praia do Buracão

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Cantagalo

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°56'29.62"

S

Longitude:

38°30'15.78"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-324, no município de Salvador, seguir até o Bairro do Bonfim.
Seguir pela Avenida General San Martin e, em seguida, pela Rua Praia do Cantagalo, via de
asfalto e bem conservada, até a Praia do Cantagalo.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Cantagalo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Baía
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao sul, antes da Praia do Porto da
Barra, encontra-se encosta de rocha e Marina de
Salvador, composta por diversos píers e quebra mar,
ambientes classificados com ISL 8.

Praia do Cantagalo

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis nas imediações, calçadão e
quiosques na praia.

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Comercial

Praia do Cantagalo

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Cantagalo

Localidade:

Praia do Cantagalo

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da marina, péirs e quebra mar serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Corsário

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°58'30.35"

S

Longitude:

38°24'59.34"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira e seguir a sinalização
por via de asfalto bem conservada até a Praia do Corsário.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia do Corsário

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção sul é caracterizada pela presença de foz do Rio
Aratubaia, ambiente classificado com ISL 10 e, portanto,
considerada área prioritária para proteção.

Observações:

Praia do Corsário

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes, quiosques e
prática de volei e futebol na areia.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia do Corsário

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Corsário

Localidade:

Praia do Corsário

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Aratubaia serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Farol da Barra

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 0'34.96"

S

Longitude:

38°31'42.36"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-324, no município de Salvador, seguir pela Avenida Mário Leal
ferreira até o bairro da Barra. Seguir pela Avenida Oceânica, via de asfalto bem conservada,
até a Praia do Farol da Barra.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia do Farol da Barra

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Observações:

Baía
Plataforma de abrasão
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção oeste da praia é caracterizada pela entrada à
Baía de Todos os Santos.

Praia do Farol da Barra

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis nas imediações, calçadão e
quiosques na praia.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Praia do Farol da Barra

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Calçadão na Praia do Farol da Barra

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Flamengo

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°55'54.16"

S

Longitude:

38°19'17.63"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir as sinalizações, por via
de asfalto até a Alameda Dilson Jatahy Fonseca. Seguir seguir as sinalizações pela Rua Cap.
Melo, via de asfalto. Continuar pela Rua José Augusto Tourinho e virar à direita na Al. Cabo
Frio. Seguir até a Praia do Flamengo.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Flamengo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):

Rochas

Unidade de Conservaçâo:

Arroio
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte.

Observações:

Plataforma de abrasão

Praia do Flamengo

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção sudoeste é caracterizada pela presença de um
arroio, ambiente classificado com ISL 10.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes e práticas de
esportes náuticos como surfe.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Praia do Flamengo

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Flamengo

Localidade:

Praia do Flamengo

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Porto da Barra

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 0'10.63"

S

Longitude:

38°31'57.69"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Federal BR-324, no município de Salvador, seguir pela Avenida Mário Leal
ferreira e em seguida pela Avenida Sete de Setembro, via de asfalto e bem conservada. Seguir
até a praia do Porto da Barra.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia do Porto da Barra

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Unidade de Conservaçâo:

Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Observações:

Plataforma de abrasão

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, entre a Praia Farol da Barra e
porto da Barra, encontra-se um ambiente, plataforma de
abrasão, classificado com ISL 5.
Adjacente a esta praia, ao norte antes da Praia do
Cantagalo, encontra-se encosta de rocha e Marina de
Salvador, composta por diversos píers e quebra mar,
ambientes classificados com ISL 8.

Praia do Porto da Barra

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis nas imediações, calçadão e
quiosques na praia.

Turística

Comercial

Praia do Porto da Barra

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Plataforma de abrasão localizada entre a Praia
do Porto da Barra e a Praia do Farol da Barra.

Localidade:

Praia do Porto da Barra

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza da marina, péirs e quebra mar serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Rio Vermelho

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 0'50.79"

S

Longitude:

38°29'21.50"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira até a Avenida
Amaralina. Seguir reto até a Avenida Marques de Monte Santo. Seguir pela Rua Odilon
Santos, via de asfalto bem conservada, até a Praia do Rio Vermelho.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia do Rio Vermelho

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Costão rochoso Estrutura artificial

Plataforma de abrasão
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção leste da praia é caracterizada pela presença de
enrocamento, ambiente que se estende até a praia Fonte
do Boi e é classificado com ISL 2 e 6.
A porção oeste da praia é caracterizada pela presença
costão rochoso classificado com ISL 1. Adjacente a esta
porção, proximo à praia de Santana, encontra-se um
ambiente de plataforma de abrasão classificado com ISL
5.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio
Vermelho, um rio canalizado cujo ambiente é classificado
com ISL 10 e, portanto, considerada área prioritária para
proteção.

Observações:

Praia do Rio Vermelho

Rio Vermelho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de pousadas e atividade de pesca.

Pesca

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B
Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia do Rio Vermelho

Localidade:

Praia do Rio Vermelho

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza da foz do Rio vermelho serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Fonte do Boi

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

13° 0' 56.79"

S

Longitude:

38° 29' 7.01"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira até a Avenida
Amaralina. Seguir reto até a Avenida Marques de Monte Santo. Seguir a sinalização por via de
asfalto bem conservada até a Fonte do Boi.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia Fonte do Boi

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas
Costão rochoso
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção oeste da praia é caracterizada pela presença de
enrocamento, ambiente que se estende até a Praia do Rio
Vermelho e é classificado com ISL 2 e 6.
A porção leste da praia é caracterizada pela presença de
costão rochoso, ambiente classificado com ISL 2.

Observações:

Praia Fonte do Boi

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Esta praia está localizada entre os hotéis Mercure e
Pestana. Presença de quiosques e restaurantes.

Comercial

Militar

Praia Fonte do Boi

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Fonte do Boi

Localidade:

Praia Fonte do Boi

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Grande

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 46' 46.61"

S

Longitude:

38° 31' 53.39"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até Praia Grande.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Manguezal
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente, ao sul, encontra-se ambiente de planície de
maré classificado com ISL 9. Ao norte encontra-se a
ponta do Mangues, ambiente de manguezal classificado
com ISL 10.

Praia Grande

Praia Grande

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de residências nas imediações.
A porção sul é caracterizada pela presença de cais

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9A

Praia Grande

Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Grande

Localidade:

Praia Grande

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do cais serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Grande

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 52' 12.19"

S

Longitude:

38° 28' 41.16"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA- 528, no município de Salvador, seguir até o Bairro de
Periperi. Acessar a Rua das Pedrinhas. O acesso é por servidão a partir da Rua Pedro
Gordilho, paralela à Av. Afrânio Peixoto.
Presença de ferrovia que corre paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia Grande

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Baía
Arroio
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
um arroio.
A praia é caracterizada pela presença de calçada para
pedestres e quiosques ao longo da faixa de areia.
Adjacente a esta praia, ao norte, encontra-se um ambiente
de paredão marítimo que se estende até um canal que
deságua no mar. Este canal tem suas margens fixas por
muro de contenção e enrocamento. Estes ambientes são
classificados com ISL 8.

Praia Grande

Praia Grande

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia Grande

Localidade:

Praia Grande

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
Para a limpeza dos píers e paredões marítimos serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Para a limpeza do canal serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Jardim de Alah

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°59'51.73"

S

Longitude:

38°26'32.72"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira e seguir a sinalização
por via de asfalto bem conservada até a Praia Jardim de Alah.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia Jardim de Alah

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas

Plataforma de abrasão

Canal
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção sudoeste é caracterizada pela presença do
canal da foz do Rio Camurujipe.

Observações:

Praia Jardim de Alah

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes e calçadão
com cilcovia.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Praia Jardim de Alah

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Jardim de Alah

Localidade:

Praia Jardim de Alah

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza da foz do Rio Cumurugipe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Pedra do Sal

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°57'7.38"

S

Longitude:

38°20'45.09"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir as sinalizações, por via
de asfalto, até a Praia Pedra do Sal.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):

Acesso à Praia Pedra do Sal

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Recife de coral
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte.

Observações:

Plataforma de abrasão

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção sudoeste é caracterizada pela presença de
recifes de corais, ambiente classificado com ISL 9. Este
trecho também possui o farol de Itapuã.

Praia Pedra do Sal

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes, quiosques
na praia e práticas de esportes náuticos como surfe.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Praia Pedra do Sal

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Pedra do Sal

Localidade:

Praia Pedra do Sal

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Terceira Ponte

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°57'41.57"

S

Longitude:

38°23'51.27"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-099, no município de Salvador, seguir sentido sul até a
Avenida Dorival Caymmi. Virar à direita na Avenida Otávio Mangabeira e seguir a sinalização
por via de asfalto bem conservada até a Praia de Terceira Ponte.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia Terceira Ponte

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Arroio
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção sudoeste é caracterizada pela presença de
arroio, ambiente classificado com ISL 10 e, portanto,
considerada área prioritária para proteção.

Observações:

Praia Terceira Ponte

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, restaurantes e quiosques
na praia.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia Terceira Ponte

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Foz de rio na Praia Terceira Ponte

Localidade:

Praia Terceira Ponte

Município:
Estado:

Salvador
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Tobá

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°47'41.78"

S

Longitude:

38°37'41.33"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até a Praia Tobá.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Praia Tobá

Recife de coral

Baía
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, encontram-se
recifes de corais, ambientes classificados com ISL 9
ambiente considerado área prioritária para proteção.

Praia Tobá

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia Tobá

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia Tobá

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Tobazinho

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 48' 13.80"

S

Longitude:

38° 37' 50.20"

O

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual BA-523, no município de Madre de Deus, seguir em direção ao
centro da cidade. Seguir por via marítima, com pequenos barcos, até a Praia de Tobazinho.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Praia Tobazinho

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

141 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Baía
Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos.
Área com registro ocasional de desova de tartarugas
marinhas.
Adjacente a esta praia, ao norte e ao sul, encontram-se
recifes de corais, ambientes classificados com ISL 9
ambiente considerado área prioritária para proteção.

Praia Tobazinho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia Tobazinho

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia Tobazinho

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Ilha do Suarez

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico
12°45'54.50"
38°38'58.01"

S
O

Acesso
Seguir pela BA-523 até a localidade de Madre de Deus. A partir daí, seguir por via marítima até
a Ilha do Suarez.
Restrição de acesso:

Apenas em maré alta

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha do Suarez

Substrato:

Consolidado

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Artificial

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Observações:

Areia fina a média Lamoso

Planície de maré

Praia

Ilha rodeada por muros de contenção de pedra, com
trechos de praia arenosa. Nos períodos de baixamar,
formação de grandes planícies de maré ao redor da ilha
(ISL 9).

Ilha do Suarez

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Ilha particular, com presença de atracadouro

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

8D

Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados

Ilha do Suarez

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Para a limpeza das estruturas artificiais serão preferencialmente aplicadas técnicas de
remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.

Ilha do Suarez

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Salvador
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital de Salvador

Telefone:

(71) 3339-3000

Logradouro:

Rua Caetano Moura, CEP: 40210-341

Número:

59

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Federação Salvador

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(79) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

São Cristóvão

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Comando de Operações de Bombeiros Militares

Telefone:

(71) 3116-4849/ 193

Logradouro:

Avenida Antônio Carlos Magalhães, CEP 40.280-000

Número:

5.067

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Nome:

Coordenação Estadual de Defesa Civil (CORDEC)

Telefone:

(71) 3116-4849/ 193

Logradouro:

Avenida Professor Magalhães Neto

Número:

1856 sala 1504/1505

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Localidade:

Ilha do Suarez

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Salvador
Bahia

Registro Fotográfico
12°45'54.50"
38°38'58.01"

S
O

Acesso
Seguir pela BA-523 até a localidade de Madre de Deus. A partir daí, seguir por via marítima até
a Ilha do Suarez.
Restrição de acesso:

Apenas em maré alta

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos

Ilha do Suarez

Substrato:

Consolidado

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

255 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Artificial

Fisionomia(s) presente(s):

Baía

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Área de Proteção Ambiental da Baía de Todos os Santos

Observações:

Areia fina a média Lamoso

Planície de maré

Praia

Ilha rodeada por muros de contenção de pedra, com
trechos de praia arenosa. Nos períodos de baixamar,
formação de grandes planícies de maré ao redor da ilha
(ISL 9).

Ilha do Suarez

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Ilha particular, com presença de atracadouro

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

8D

Enrocamentos ("rip-rap" e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados

Ilha do Suarez

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Para a limpeza das estruturas artificiais serão preferencialmente aplicadas técnicas de
remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de
remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio, bombeamento a vácuo ou
limpeza natural.

Ilha do Suarez

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2016

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

LAURO DE FREITAS/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Lauro de Freitas/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Joanes na porção norte da praia

Praia do Buraquinho

32

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia Vilas do Atlântico

32

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Lauro de Freitas
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Geral Menandro de Farias

Telefone:

(71) 3379-1799 

Logradouro:

Estrada do Coco, km 4.5 , CEP: 42700-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Lauro de Freitas/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(79) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

São Cristóvão

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

52° CIPM – 2/ Batalhão Vilas do Atlântico

Telefone:

(71) 3379-6256

Logradouro:

Rua Praia de Itapoan , CEP: 42700-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Lauro de Freitas/BA

Bairro:

Vilas do Atlântico

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

193

Logradouro:

Rua Alfredo Torrisi

Número:

s/n

Município/Estado:

Lauro de Freitas/BA

Bairro:

Centro

Localidade:

Praia de Buraquinho

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°52'55.93"

S

Longitude:

38°16'52.95"

O

Lauro de Freitas
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, no município de Lauro de Freitas, seguir por via de
asfalto, bem conservada, até a Praia do Buraquinho.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Praia de Buraquinho

Foz de rio
Terraço exumado
Área de Proteção Ambiental Joanes-Ipitanga.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Joanes, ambiente classificado com ISL 10.
Área de desova de tartarugas marinhas.

Praia de Buraquinho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de pousadas, residências e quiosques na praia.

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Praia de Buraquinho

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Joanes serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de
contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza do terraço exumado serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem
de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Buraquinho

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Vilas do Atlântico

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°53'37.18"

S

Longitude:

38°17'28.36"

O

Lauro de Freitas
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, no município de Lauro de Freitas, seguir por via de
asfalto, bem conservada, até a Praia de Vilas do Atlântico.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):

Acesso à Praia Vilas do Atlântico

Unidade de Conservaçâo:

Terraço exumado
Área de Proteção Ambiental Joanes-Ipitanga.

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.

Aspectos Socioeconômicos

Praia Vilas do Atlântico

Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de pousadas, residências e quiosques na praia.

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Vilas do Atlântico

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do terraço exumado serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem
de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia Vilas do Atlântico

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

CAMAÇARI/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Camaçari/BA.
Área Prioritária
Recifes de corais adjacente, ao norte da praia
Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Jacuípe e seus manguezais
Recifes de corais em frente à praia
Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Jacuípe adjacente, ao norte da praia
Área de desova de tartarugas marinhas
Arrecifes adjacente, a nordeste da praia
Foz do Rio Joanes na porção sul da praia
Recifes de corais em frente na porção sudoeste
Área de desova de tartarugas marinhas

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Barra do Jacuípe

31

Praia de Arembepe

31

Praia de Busca Vida

31

Praia de Genipabu

31

Recifes de corais na porção nordeste da praia
Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Guarajuba

31

Recifes de corais na porção sudoeste da praia
Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Pojuca na porção norte

Praia de Itacimirim

31

Recifes de corais em frente à praia
Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Jauá

31

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Camaçari
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Geral de Camaçari

Telefone:

(71) 3621-2277

Logradouro:

Avenida Jorge Amado

Número:

s/n

Município/Estado:

Camaçari/BA

Bairro:

Jardim Limoeiro

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(79) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Marina Aratu

Telefone:

(71) 3594-7373

Logradouro:

Via Centro, CEP: 43.700-000

Número:

s/n

Município/Estado:

Simões Filho/BA

Bairro:

Baia de Aratu

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

São Cristóvão

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Telefone:

(71) 3622-7755/ 193

Logradouro:

5° Subgrupamento de Bombeiros Militar

Número:

s/n

Município/Estado:

Bairro:

Nome:

CORDEC – Coordenação de Defesa Civil

Logradouro:

Avenida Professor Magalhães Neto, Edf. TK Tower 15ºandar, sala 1504 e 1505.
Número:

Telefone:

1856

Município/Estado:

Salvador/BA

Pituba

Bairro:

(71) 3371-9874

Localidade:

Barra do Jacuípe

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°42'23.53"

S

Longitude:

38° 7'21.67"

O

Camaçari
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, no município de Camaçari, seguir por via de asfalto até a
trilha bem conservada que dá acesso a Barra do Jacuípe.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

186 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Barra do Jacuípe

Coqueiral

Plataforma de abrasão
Manguezal
Unidade de Conservaçâo:

Restinga
Recife de coral

Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Lagoas de
Guarajuba.

Observações:

Manguezal

Área de desova de tartarugas marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio
Jacuípe composta por manguezal e classificada com ISL
10.
Adjacente a esta praia, ao sul, encontra-se ambiente de
plataforma de abrasão classificado com ISL 5. Adjacente a
esta praia ao norte encontra-se ambiente de recife de coral
(próximo a Praia de Genipabu), ambiente classificados
com ISL 4 e 9, respectivamente.

Barra do Jacuípe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença residência de pescadores, casas de veraneio,
quiosques, restaurantes e prática de esportes aquáticos
como jet-ski e pesca recreativa.

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B
Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Barra do Jacuípe

Localidade:

Barra do Jacuípe

Município:
Estado:

Camaçari
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente,
recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Jacuípe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Arembepe

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°46'27.73"

S

Longitude:

38°10'35.50"

O

Camaçari
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, no município de Camaçari, seguir por via de asfalto bem
conservada até a Praia de Arembepe.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Acesso à Praia de Arembepe

Recife de coral

Foz de rio
Plataforma de abrasão
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Rio Capivara.
Área de desova de tartarugas marinhas/ Base do Projeto
TAMAR.
Entre os recifes de corais das Praias do Jauá e Arembepe
há uma pequena porção de praia arenosa classificada com
ISL 4.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
plataforma de abrasão, ambiente classificado com ISL 5.
Adjacente a esta praia, ao norte na Barra do Jacuípe,
encontra-se a Foz do Rio Jacuípe, ambiente classificado
com ISL 10.

Praia de Arembepe

Praia de Arembepe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial
Observações:

Presença, pousadas, residências, casas de veraneio e
quiosques.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Arembepe

Localidade:

Praia de Arembepe

Município:
Estado:

Camaçari
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente,
recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza da foz do Rio Jacuípe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Busca Vida

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°52'15.62"

S

Longitude:

38°15'54.81"

O

Camaçari
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, no município de Camaçari, seguir por via de asfalto bem
conservada, até um condomínio fechado que dá acesso à Praia de Busca Vida.

Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Busca Vida

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Recife de coral
Área de Proteção Ambiental Joanes-Ipitanga.

Observações:

Plataforma de abrasão

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela foz do Rio
Joanes, rio que divide os municípios de Camaçari e lauro
de Freitas, ambiente classificado com ISL 10.
Adjacente a esta praia, a nordeste na Praia de Jauá,
encontra-se ambiente de arrecifes classificado com ISL 9.

Praia de Busca Vida

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial
Observações:

Praia de Busca Vida

Presença, pousadas, residências, casas de veraneio e
quiosques.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Busca Vida

Localidade:

Praia de Busca Vida

Município:
Estado:

Camaçari
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente,
recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza da foz do Rio Joanes serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Genipabu

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°40'3.13"

S

Longitude:

38° 5'0.47"

O

Camaçari
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, no município de Camaçari, seguir por via de asfalto até
uma ponte que dá acesso a um condomínio fechado na Praia de Genipabu.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Genipabu

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

186 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Recife de coral

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Lagoas de
Guarajuba.

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção sudoeste da praia é caracterizada por um
pequena extensão de recifes de coral, ambiente
classificado com ISL 9.

Restinga

Praia de Genipabu

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença barracas de praia, restaurantes, pousadas e
hotéis.

Turística

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia de Genipabu

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia de Genipabu
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Guarajuba

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°39'9.80"

S

Longitude:

38° 4'6.67"

O

Camaçari
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, no município de Camaçari, seguir pela Linha verde, via
de asfalto. Seguir até uma ponte que dá acesso a Praia de Guarajuba.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Guarajuba

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

186 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Recife de coral

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Lagoas de
Guarajuba.

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção nordeste da praia é caracterizada por ambientes
intercalados de recife de coral e praia arenosa,
classificados com ISL 9 e 4, respectivamente.

Praia de Guarajuba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de calçadão com ciclovia em toda extensão de
sua orla, barracas de praia, restaurantes, sorveterias,
pousadas e hotéis.

Turística

Comercial

Praia de Guarajuba

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia de Guarajuba
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Itacimirim

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°36'28.08"

S

Longitude:

38° 2'21.76"

O

Camaçari
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, no município de Camaçari, seguir pela Linha verde, via
de asfalto. Seguir até a ponte que dá acesso a Praia de Itacimirim.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Praia de Itacimirm

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

186 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Lagoas de
Guarajuba.

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção sudoeste da praia é caracterizada por ambientes
intercalados de recife de coral e praia arenosa,
classificados com ISL 9 e 4, respectivamente.
A porção norte da praia é caracterizada pela foz do Rio
Pojuca, rio que divide os municípios de Camaçari e Mata
de São João, ambiente composto principalmente por
manguezal e classificado com ISL 10.

Recife de coral

Manguezal

Praia de Itacimirm

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de resort, restaurantes e quiosques de praia
além de prática de esportes náuticos como surfe.

Turística

Comercial

Foz do Rio Pojuca

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Rio Pojuca

Localidade:

Praia de Itacimirim

Município:
Estado:

Camaçari
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente,
recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da Foz do Rio Pojuca serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Jauá

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°49'53.03"

S

Longitude:

38°13'44.35"

O

Camaçari
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, no município de Camaçari, seguir por via de asfalto bem
conservada e, após, por via de paralelepípedo até a Praia de Jauá.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Acesso à Praia de Jauá

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

231 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Joanes-Ipitanga.

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.
Entre os recifes de corais das Praias do Jauá e Arembepe
há uma pequena porção de praia arenosa classificada com
ISL 4.

Recife de coral

Praia de Jauá

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial
Observações:

Presença, pousadas, residências, casas de veraneio e
quiosques.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de Jauá

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Jauá

Localidade:

Praia de Jauá

Município:
Estado:

Camaçari
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente,
recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

MATA DE SÃO JOÃO/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Mata de São João/BA.
Área Prioritária
Área de desova de tartarugas marinhas
Foz de Rio Sauípe na porção norte
Arroio na porção central
Recifes de corais na porção sudoeste
Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Imbassaí na porção central
Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Sauípe na porção sudoeste
Área de desova de tartarugas marinhas
Arroios nas porções central e nordeste
Reserva Ecológica Sapiranga
Área de desova de tartarugas marinhas
Recifes de corais em frente à praia
Foz de Rio Pojuca e arroio na porção sudoeste

Ficha Estratégica Equivalente
Praia de Costa do Sauípe

Mapa
Estratégico
29 e 30

Praia de Imbassaí

30

Praia de Porto do Sauípe

29

Praia de Santo Antônio

30

Praia do Forte

30

ESTADO:

Mata de São João
Bahia

Hospital Municipal Dr. Eurico Goulart Freitas

Telefone:

(71)36351005

Logradouro:

Rua Maurílio Moreira

Número:

s/n

Município/Estado:

Mata de Sao João/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Pronto Atendimento de Praia do Forte

Telefone:

7136351628

Logradouro:

Rua da Foca

Número:

s/n

Município/Estado:

Mata de Sao João/BA

Bairro:

Praia do Forte

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(79) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

São Cristóvão

INFORMAÇÕES ÚTEIS
SAÚDE
Nome:

MUNICÍPIO:

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado da Bahia

Telefone:

(71) 3116-4849/ 193

Logradouro:

Avenida Antônio Carlos Magalhães

Número:

5.067

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Nome:

Polícia Militar da Bahia

Telefone:

(71) 3214-2234/ 190

Logradouro:

Avenida Jequitaiba

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Nome:

Defesa Civil da Bahia

Telefone:

Logradouro:

Avenida Professor Magalhães Neto, Edf. TK Tower 15ºandar, sala 1504 e 1505.
Número:

1856

Município/Estado:

Salvador/BA

Pituba

Bairro:

(71) 3371-9874

Localidade:

Praia de Costa do Sauípe

Município:
Estado:

Localização

Mata de São João
Bahia

Registro Fotográfico

Latitude:

12°26'32.59"

S

Longitude:

37°55'13.61"

O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099 seguir pela Linha verde no município de Mata de São
João e seguir por via de terra batida até Praia Costa do Sauípe.
Restrição de acesso:
Forma de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Aspectos Físicos e Bióticos
Praia de Costa do Sauípe

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

186 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Terraço ou plataforma de abrasão
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Litoral Norte
do Estado da Bahia.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas/ Base do Projeto
TAMAR.
A porção Norte, distante de 4,5 km, é caracterizada pela
presença da foz do Rio Sauípe, enquanto a porção central
apresenta um pequeno arroio, ambientes classificados
com ISL 10 e, portanto considerados áreas prioritárias
para proteção.

Praia de Costa do Sauípe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de cinco hotéis cinco estrelas, seis pousadas
temáticas, centros de lazer e entretenimento, centros de
convenções e atividades esportivas diversificadas.

Turística

Comercial

Praia de Costa do Sauípe

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Costa do Sauípe

Localidade:

Praia de Costa do Sauípe

Município:
Estado:

Mata de São João
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza da Foz do Rio Sauípe e do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Imbassaí

Município:
Estado:

Localização

Mata de São João
Bahia

Registro Fotográfico

Latitude:

12°29'50.60"

S

Longitude:

37°57'29.94"

O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099 seguir pela Linha verde no município de Mata de São
João e seguir por via de asfalto até a ponte para pedestres que dá acesso a Praia de Imbassaí.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

A pé

Acesso à Praia de Imbassaí

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Misto

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

186 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Recife de coral
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Litoral Norte
do Estado da Bahia.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Duna

Praia de Imbassaí

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção central é caracterizada pela presença de foz de
Rio Imbassaí.
A porção sudoeste é caracterizada pela presença de
recifes de corais, ambiente classificado com ISL 9.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Residencial
Observações:

Presença hotéis, restaurantes, vilarejos, quiosques na
praia e prática de esportes náuticos como surfe, caiaque
e jangada.

Praia de Imbassaí

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5A

Praia mista de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Foz do Imbassaí

Localidade:

Praia de Imbassaí

Município:
Estado:

Mata de São João
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por substrato misto serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a
vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Imbassaí serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Porto do Sauípe

Município:
Estado:

Localização

Mata de São João
Bahia

Registro Fotográfico

Latitude:

12°23'31.71"

S

Longitude:

37°52'54.32"

O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099 seguir pela Linha verde no município de Mata de São
João e seguir por via de terra batida até Praia de Porto Sauípe.
Restrição de acesso:
Forma de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

186 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Praia de Porto do Sauípe

Restinga

Foz de rio
Terraço ou plataforma de abrasão
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Litoral Norte
do Estado da Bahia.
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção sudoeste é caracterizada pela presença da foz
do Rio Sauípe, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto considerado área prioritária para proteção.

Praia de Porto do Sauípe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de hotéis, pousadas, centros de lazer e
atividades esportivas diversificadas.

Turística

Comercial

Praia de Porto do Sauípe

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Porto do Sauípe

Localidade:

Praia de Porto do Sauípe

Município:
Estado:

Mata de São João
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza da Foz do Rio Sauípe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Santo Antônio

Município:
Estado:

Localização

Mata de São João
Bahia

Registro Fotográfico

Latitude:

12°27'27.74"

S

Longitude:

37°55'52.91"

O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099 seguir pela Linha verde no município de Mata de São
João e seguir por via de areia mal conservada, até a Praia de Santo Antônio.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Misto

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

186 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Acesso à Praia de Santo Antônio

Arroio

Terraço ou plataforma de abrasão
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Litoral Norte
do Estado da Bahia.

Praia de Santo Antônio

Área de desova de tartarugas marinhas.
As porções central e nordeste da praia são caracterizadas
pela presença de arroio, ambiente classificado com ISL
10.
Adjacente a esta praia, na praia de Costa do Sauipe,
encontra-se um ambiente de plataforma de abrasâo
classificado com ISL 5.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Residencial
Observações:

Praia de Santo Antônio

Presença hotéis, restaurantes, vilarejos e quiosques na
praia.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5A

Praia mista de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Santo Antônio

Localidade:

Praia de Santo Antônio

Município:
Estado:

Mata de São João
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por substrato misto serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a
vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Forte

Município:
Estado:

Localização

Mata de São João
Bahia

Registro Fotográfico

Latitude:

12°34'40.85"

S

Longitude:

38° 0'13.13"

O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099 seguir pela Linha verde no município de Mata de São
João e seguir por via de asfalto até Praia do Forte.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Acesso à Praia do Forte

Substrato:

Misto

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

186 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Litoral Norte do Estado da
Bahia, Área de Proteção Ambiental da Plataforma
Continental do Litoral Norte e Reserva Ecológica
Sapiranga.

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas/ Base do Projeto
TAMAR e Projeto Baleia Jubarte.
A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9 e, portanto considerado
área prioritária para proteção.
A porção sudoeste da praia é caracterizada pela presença
da foz do Rio Pojuca e um arroio, ambientes classificados
com ISL 10 considerado, também, área prioritária para
proteção.

Recife de coral

Praia do Forte

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Praia do Forte
Residencial

Comercial
Observações:

Presença hotéis, restaurantes, vilarejos, quiosques na
praia e prática de esportes náuticos como surfe, caiaque
e jangada.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Forte

Localidade:

Praia do Forte

Município:
Estado:

Mata de São João
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por substrato misto, serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Pojuca e do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

ENTRE RIOS/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Entre Rios/BA.
Área Prioritária
Área de desova de tartarugas marinhas
Arroios ao longo da praia

Ficha Estratégica Equivalente
Praia de Massarandupió

Mapa
Estratégico
29

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Entre Rios
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Municipal Edgar Santos

Telefone:

(75)3420 3438

Logradouro:

Rua Lauro de Freitas

Número:

86

Município/Estado:

Entre Rios/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Capitania dos Portos de Sergipe

Telefone:

(79) 3213-1248

Logradouro:

Avenida Ivo do Prado

Número:

752

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(79) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

AvenidaSenador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

São Cristóvão

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado da Bahia

Telefone:

(71) 3116-4849/ 193

Logradouro:

Avenida Antônio Carlos Magalhães

Número:

5.067

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Nome:

Polícia Militar da Bahia

Telefone:

(71) 3214-2234/ 190

Logradouro:

Avenida Jequitaiba

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Liberdade

Nome:

Defesa Civil da Bahia

Telefone:

(71) 3371-9874

Logradouro:

Avenida Professor Magalhães Neto, sala 1504 e 1505.

Número:

1856

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Localidade:

Praia de Massarandupió

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°18'47.34"

S

Longitude:

37°49'43.81"

O

Entre Rios
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, seguir pela Linha verde, no município de Entre Rios, por
via de terra batida, até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Massarandupió

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

121 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Arroio
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Litoral Norte
do Estado da Bahia.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Restinga

Duna

Área de desova de tartarugas marinhas.
Presença de arroios ao longo da praia, ambientes
classificados com ISL 10.

Praia de Massarandupió

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de quisques na praia.

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Praia de Massarandupió

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção
mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Massarandupió

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

ESPLANADA/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Esplanada/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Inhambupe na porção norte
Foz do Rio Subaúma na porção sul

Praia de Baixio

28

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Subaúma

Praia de Subaúma

29

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Esplanada
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital São Francisco São Vicente

Telefone:

(75) 3427-1523

Logradouro:

Avenida São Francisco Assis

Número:

318

Município/Estado:

Esplanada/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Hospital Geral do Estado

Telefone:

(71) 3117-5599

Logradouro:

Avenida Vasco da Gama

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Hospital Regional Amparo de Maria

Telefone:

(79) 3522-1314

Logradouro:

Rua Dr. Jessé Fontes

Número:

197

Município/Estado:

Estância/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Capitania dos Portos de Sergipe

Telefone:

(79) 3213-1248

Logradouro:

Avenida Ivo do Prado

Número:

752

Município/Estado:
Nome:

Aracaju/SE
Porto de Salvador

Bairro:
Telefone:

São José
(79) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

AvenidaSenador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju

Bairro:

Santa Maria

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

São Cristóvão

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado da Bahia

Telefone:

(71) 3116-4849/ 193

Logradouro:

Avenida Antônio Carlos Magalhães

Número:

5.067

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Nome:

Polícia Militar da Bahia

Telefone:

(71) 3214-2234/ 190

Logradouro:

Avenida Jequitaiba

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Liberdade

Nome:

Defesa Civil da Bahia

Telefone:

(71) 3371-9874

Logradouro:

Avenida Professor Magalhães Neto, 15ºandar, sala 1504 e 1505.

Número:

1856

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Localidade:

Praia de Baixio

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12° 6'15.45"

S

Longitude:

37°41'23.79"

O

Esplanada
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, seguir pela Linha Verde, no município de Esplanada,
por via de asfalto, até a Praia de Baixio.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

121 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):

Acesso à Praia de Baixio

Foz de rio
Plataforma de abrasão
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Litoral Norte
do Estado da Bahia.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção norte é caracterizada pela presença da foz do
Rio Inhambupe, e ao sul, encontra-se a foz do Rio
Subaúma, ambientes classificados com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.
Adjacente, ao sul, na praia de Subaúma, encontra-se um
ambiente de plataforma de abrasão classificado com ISL
5.

Praia de Baixio

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de pousadas e residências nas imediações
assim como quiosques na praia.

Residencial

Comercial

Praia de Baixio

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Baixio

Localidade:

Praia de Baixio

Município:
Estado:

Esplanada
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza das fozes do rios Inhambupe e Subaúma serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Subaúma

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

12°14'15.73"

S

Longitude:

37°46'15.71"

O

Esplanada
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, seguir pela Linha Verde, no município de Esplanada,
por via de asfalto, até a Praia de Subaúma.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Subaúma

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

121 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Plataforma de abrasão
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Litoral Norte
do Estado da Bahia.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio
Subaúma classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária para proteção.

Praia de Subaúma

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de pousadas e residências nas imediações
assim como quiosques na praia.

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5B

Foz do Rio Subaúma

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de
vegetação

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Subaúma

Localidade:

Praia de Subaúma

Município:
Estado:

Esplanada
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza da foz do Rio Subaúma serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

CONDE/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Conde/BA.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Itapiricuru e seus manguezais

Barra do Itapicuru

27

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Itariri e seus manguezais
Foz do Rio Inhambupe na porção sul da praia

Barra do Itariri

28

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Poças

27

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Siribinha

27

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Itariri e seus manguezais adjacente, ao sul da praia

Praia Sítio do Conde

27

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Conde
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Unidade de Família da Barra do Itariri

Telefone:

(75) 3429-1214

Logradouro:

Rua Lino Gomes

Número:

s/n

Município/Estado:

Conde/BA

Bairro:

Centro

Nome:

Hospital Regional Amparo de Maria

Telefone:

(79) 3522-1314

Logradouro:

Rua Dr. Jessé Fontes

Número:

197

Município/Estado:

Estância/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Capitania dos Portos de Sergipe

Telefone:

(79) 3213-1248

Logradouro:

Avenida Ivo do Prado

Número:

752

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(79) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/Estado:

Salvador/SE

Bairro:

Comércio

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

AvenidaSenador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

São Cristóvão

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado da Bahia

Telefone:

(71) 3116-4849/ 193

Logradouro:

Avenida Antônio Carlos Magalhães

Número:

5.067

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Nome:

Polícia Militar da Bahia

Telefone:

(71) 3214-2234/ 190

Logradouro:

Avenida Jequitaiba

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Liberdade

Nome:

Defesa Civil da Bahia

Telefone:

(71) 3371-9874

Logradouro:

Avenida Professor Magalhães Neto, Edf. TK Tower

Número:

1856, salas 1504 e 1505.

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Localidade:

Barra do Itapicuru

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11° 44' 40.47"

S

Longitude:

37° 30' 52.48"

O

Conde
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, no município de Conde, seguir pela Linha Verde até o
povoado de Siribinha, seguir pela praia com veículo 4x4 por aproximadamente 2 km até a
Barra do Itapicuru.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Barra do Itapirucu

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

121 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Litoral Norte
do Estado da Bahia.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Restinga

Barra do Itapirucu

Área de desova de tartarugas marinhas.
Esta praia é caracterizada pela presença da foz do Rio
Itapicuru composto, principalmente por manguezal,
ambiente classificado com ISL 10 e, portanto, considerado
como prioritário para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Barra do Itapirucu

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Barra do Itapirucu

Localidade:

Barra do Itapicuru

Município:
Estado:

Conde
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Itapirucu serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Barra do Itariri

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11°57'58.95"

S

Longitude:

37°37'2.45"

O

Conde
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, no município de Conde, seguir pela Linha Verde até o
povoado de Sítio do Conde por via de terra batida e com pontes de madeira. Seguir até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Barra do Itariri

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

121 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):

Manguezal

Foz de rio
Terraço exumado
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Litoral Norte
do Estado da Bahia.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Barra do Itariri

Área de desova de tartarugas marinhas.
Esta praia é caracterizada pela presença da foz do Rio
Itariri ambiente composto principalmente por manguezais
classificado com ISL 10 e, portanto, considerado área
prioritária para proteção.
A porção sul da praia, na divisa com o município de
Esplanada, é caracterizada pela foz do Rio Inhambupe,
ambiente classificado com ISL 10 e também considerado
área prioritária para proteção.

Aspectos Socioeconômicos

Barra do Itariri

Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de residências e pousadas nas imediações
assim como quiosques e restaurantes na praia.

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

10 E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Barra do Itariri

Localidade:

Barra do Itariri

Município:
Estado:

Conde
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza das fozed dos Rios Itariri e Inhambupe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do terraço exumado recoberto por concreções lateríticas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão,
remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Poças

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11°48'8.95"

S

Longitude:

37°32'26.69"

O

Conde
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, no município de Conde, seguir pela Linha Verde até o
povoado de Sítio do Conde e seguir por via de areia e terra batida até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos

Praia de Poças

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

121 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Litoral Norte
do Estado da Bahia.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Restinga

Terraço exumado

Área de desova de tartarugas marinhas.
A praia é caracterizada pela presença de terraços
exumados, classificados com ISL 6.

Praia de Poças

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de residências.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

6E

Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções lateríticas
(disformes e porosas)

Praia de Poças

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia de Poças

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do terraço exumado recoberto por concreções lateríticas serão
preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Siribinha

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11°45'52.86"

S

Longitude:

37°31'27.25"

O

Conde
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, no município de Conde, seguir pela Linha Verde até o
povoado de Sítio do Conde, seguir por estrada de areia até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

121 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):

Acesso à Praia de Siribinha

Duna

Restinga
Coqueiral
Terraço exumado
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Litoral Norte
do Estado da Bahia.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.
Adjacente ao sul, encontra-se ambiente de terraço
exumado recoberto por concreções lateríticas classificado
com ISL 6.

Praia de Siribinha

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de residências.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia de Siribinha

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Siribinha

Localidade:

Praia de Siribinha

Município:
Estado:

Conde
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do terraço exumado recoberto por concreções lateríticas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão,
remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Sítio do Conde

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11°51'19.58"

S

Longitude:

37°33'55.61"

O

Conde
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099, no município de Conde, seguir pela Linha Verde até o
povoado de Sítio do Conde e continuar por via de terra batida até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia Sítio do Conde

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

121 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Manguezal
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Litoral Norte
do Estado da Bahia.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Terraço exumado

Área de desova de tartarugas marinhas.
A praia é caracterizada pela presença de terraços
exumados, classificados com ISL 6.
A porção sul da praia é composta por praia arenosa com
ISL 4.
Adjacente, ao sul na Barra do Itariri, encontra-se a foz do
Rio Itariri, ambiente composto com manguezal,
classificado com ISL 10 e, portanto, considerado como
prioritário para proteção.

Acesso à Praia Sítio do Conde

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de residências e pousadas nas imediações
assim como quiosques na praia.

Residencial

Comercial

Praia Sítio do Conde

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

6E

Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções lateríticas
(disformes e porosas)

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Sítio do Conde

Localidade:

Praia Sítio do Conde

Município:
Estado:

Conde
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural
Para a limpeza do terraço exumado recoberto por concreções lateríticas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão,
remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Itariri serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

JANDAÍRA/BA

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Jandaíra/BA.
Área Prioritária
Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Itapiricuru e seus manguezais na porção sul
Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Real e seus manguezais adjacente, ao norte da praia
Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Real e seus manguezais na porção norte

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Praia Costa Azul

27

Praia de Coqueiros

26

Praia de Mangue Seco

26

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Jandaíra
Bahia

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Regional Amparo de Maria

Telefone:

(79) 3522-1314

Logradouro:

Rua Dr. Jessé Fontes

Número:

197

Município/Estado:

Estância/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Capitania dos Portos de Sergipe

Telefone:

(79) 3213-1248

Logradouro:

Avenida Ivo do Prado

Número:

752

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Nome:

Porto de Salvador

Telefone:

(79) 3320-1299

Logradouro:

Avenida da França

Número:

155

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Comércio

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

Nome:

Aeroporto Internacional Dep. Eduardo Magalhães

Telefone:

(71) 3204-1010

Logradouro:

Praça Gago Coutinho, CEP: 41520-970

Número:

s/n

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

São Cristóvão

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado da Bahia

Telefone:

(71) 3116-4849/ 193

Logradouro:

Avenida Antônio Carlos Magalhães

Número:

5.067

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Nome:

Defesa Civil da Bahia

Telefone:

(71) 3371-9874

Logradouro:

Avenida Professor Magalhães Neto, sala 1504 e 1505.

Número:

1856

Município/Estado:

Salvador/BA

Bairro:

Pituba

Localidade:

Praia Costa Azul

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11°40'23.65"

S

Longitude:

37°28'40.18"

O

Jandaíra
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099 (Linha Verde), no município de Jandaíra, seguir por via
de terra batida até a Praia da Costa Azul.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

196 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Restinga

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Litoral Norte
do Estado da Bahia.

Unidade de Conservaçâo:

Observações:

Praia Costa Azul

Duna

Área de desovas de tartarugas marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Itapicuru composto, principalmente por
manguezal, ambiente classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária para proteção.

Praia Costa Azul

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de poucas pousadas.

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia Costa Azul

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Costa Azul

Localidade:

Praia Costa Azul

Município:
Estado:

Jandaíra
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da Barra do Itapirucu serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Coqueiros

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11°30'36.98"

S

Longitude:

37°23'25.85"

O

Jandaíra
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099 (Linha Verde), no município de Jandaíra, seguir por via
de terra batida até a Praia da Costa Azul, para então seguir pela areia até a praia.
Restrição de acesso:

Apenas em maré baixa
Quadriciclo
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos

Praia de Coqueiros

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

196 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Restinga

Duna

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Terraço de baixa mar lamoso abrigado
Área de Proteção Ambiental Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Mangue Seco.

Coqueiral

Praia de Coqueiros
Observações:

Área de desovas de tartarugas marinhas.
Adjacente, ao norte, encontra-se a foz do Rio Real,
composto por manguezal e terraço de baixa mar,
ambientes classificados com ISL 10 e 7, respectivamente,
sendo o manguezal ambiente considerado área prioritária
para proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Praia de Coqueiros

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Coqueiros

Localidade:

Praia de Coqueiros

Município:
Estado:

Jandaíra
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Real serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por terraço de baixa-mar lamoso abrigado será preferencialmente aplicada a técnica de remoção manual, com utilização de
materiais absorventes, dilúvio ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Mangue Seco

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11°28'4.25"

S

Longitude:

37°21'18.13"

O

Jandaíra
Bahia

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da Rodovia Estadual BA-099 (Linha Verde), no município de Jandaíra, seguir por via
de terra batida até a Praia da Costa Azul.
A partir desta praia, seguir pela areia até a Praia de Mangue Seco em maré baixa. Trecho de
difícil acesso.
Opção é seguir por barco a partir do povoado do Pontal até a praia.
Restrição de acesso:

Apenas em maré baixa
Caminhonete
4x4

Forma de acesso:

Transporte
marítimo

Quadriciclo

Acesso à Praia de Mangue Seco

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

196 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Restinga

Duna

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Terraço de baixa mar lamoso abrigado
Área de Proteção Ambiental Plataforma Continental do
Litoral Norte e Área de Proteção Ambiental Mangue Seco.

Observações:

Coqueiral

Praia de Mangue Seco

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção Norte desta praia é caracterizada pela presença
da foz do Rio Real, composto por manguezal e terraço de
baixa mar, ambientes classificados com ISL 10 e 7,
respectivamente.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de algumas pousadas, atividade de pesca
recreacional e práticas de esportes náuticos como surfe.

Turística

Dunas na Praia de Mangue Seco

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Foz de Rio na Praia de Mangue Seco

Localidade:

Praia de Mangue Seco

Município:
Estado:

Jandaíra
Bahia

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Real serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por terraço de baixa-mar lamoso abrigado será preferencialmente aplicada a técnica de remoção manual, com utilização de
materiais absorventes, dilúvio ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

ESTÂNCIA/SE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Estância/SE.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Real na porção sul da praia

Praia do Saco

26

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz de rio na porção central da praia

Praia do Abaís

25

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Estância
Sergipe

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Regional Dr. Jessé Fontes

Telefone:

(79) 3530-3500

Logradouro:

Avenida Raimundo Silveira Souza

Número:

s/n

Município/Estado:

Estância/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Hospital Regional Amparo de Maria

Telefone:

(79) 3522-1314

Logradouro:

Rua Dr. Jessé Fontes

Número:

197

Município/Estado:

Estância/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Capitania dos Portos de Sergipe

Telefone:

(79) 3213-1248

Logradouro:

Avenida Ivo do Prado

Número:

752

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Nome:

H Dantas Ser. Marítimo e Portuários Ltda

Telefone:

(79) 3213-0914

Logradouro:

Rua Jackson Figueiredo

Número:

15

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Agência Fluvial de Penedo

Telefone:

(82) 3551-2277

Logradouro:

Avenida Duque de Caxias

Número:

152

Município/Estado:

Penedo/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Aeroporto Freitas Meiro - SNPE

Telefone:

(82) 3551-5358

Logradouro:

Rodovia AL-110, Km. 1

Número:

s/n

Município/Estado:

Alagoas/SE

Bairro:

Penedo

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe

Telefone:

(79) 3179-3608/ 193

Logradouro:

Rua Siriri

Número:

762

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Polícia Militar do Estado de Sergipe

Telefone:

(79) 3226-7100/ 190

Logradouro:

Rua Itabaiana

Número:

336

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Defesa Civil de Sergipe

Telefone:

(79) 3179-3761/ 3179-3768

Logradouro:

Rua Santa Luzia

Número:

680

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Localidade:

Praia do Abaís

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11°19'35.72"

S

Longitude:

37°16'57.65"

O

Estância
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual SE-100 no município de Estância, seguir a sinalização, por via de
asfalto, até a Praia do Abaís.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia do Abaís

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

196 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Litoral Sul.

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.
Presença de uma foz de rio na porção central da praia,
ambiente classificado com ISL 10.

Duna

Restinga

Acesso à Praia do Abaís

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Comercial

Observações:

Presença de quiosques na beira da praia.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Praia do Abaís

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção
mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia do Abaís

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Saco

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11°25'39.52"

S

Longitude:

37°20'5.02"

O

Estância
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual SE-470 no município de Estância, seguir sentido sul até a Praia
do Saco.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

196 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:
Ecossistema(s) predominante(s):

Intermediária
Praia

Duna

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Coqueiral

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Litoral Sul.

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção sul é caracterizada pela presença da foz do Rio
Real classificado com ISL 10.

Acesso à Praia do Saco

Praia do Saco

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Presença de pousadas e de quiosques na beira da praia.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Praia do Saco

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da Foz do Rio Real serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção
mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia do Saco

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

ITAPORANGA D'AJUDA/SE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Itaporanga D'Ajuda/SE.
Área Prioritária
Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Vaza-Barris e seus manguezais na porção norte da praia

Ficha Estratégica Equivalente
Praia Caueira

Mapa
Estratégico
25

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Itaporanga d' Ajuda
Sergipe

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Unidade Clínica de Itaporanga

Telefone:

(79) 3264-1425

Logradouro:

Rua Pe. Everaldo de Lima

Número:

110

Município/Estado:

Itaporanga d' Ajuda/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Capitania dos Portos de Sergipe

Telefone:

(79) 3213-1248

Logradouro:

Avenida Ivo do Prado

Número:

752

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe

Telefone:

(79) 3179-3608/ 193

Logradouro:

Rua Siriri

Número:

762

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Polícia Militar do Estado de Sergipe

Telefone:

(79) 3226-7100/ 190

Logradouro:

Rua Itabaiana

Número:

336

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Defesa Civil de Sergipe

Telefone:

(79) 3179-3761/ 3179-3768

Logradouro:

Rua Santa Luzia

Número:

680

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Localidade:

Praia Caueira

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11°12'49.10"

S

Longitude:

37°11'57.84"

O

Itaporanga d' Ajuda
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual SE-100 no município de Itaporanga d'Ajuda, seguir a sinalização,
por via de asfalto, até a Praia Caueira.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

196 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):

Acesso à Praia Caueira

Duna

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Área de Proteção Ambiental Litoral Sul.

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção norte desta praia está localizada a foz do Rio
Vaza- Barris, ambiente composto por planície de maré,
classificado com ISL 7 e manguezal, classificado com ISL
10 e, portanto, considerado área prioritária para proteção.

Foz de rio

Planície de maré

Praia Caueira

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de colônia de pescadores.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia Caueira

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Caueira

Localidade:

Praia Caueira

Município:
Estado:

Itaporanga d' Ajuda
Sergipe

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Vaza-Barris serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

ARACAJU/SE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Aracaju/SE.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Vaza-Barris e seus manguezais na porção sul da praia

Praia do Mosqueiro

24

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia do Refúgio

24

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia dos Náufragos

24

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Aruana

24

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Atalaia

24

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Sergipe

Praia dos Artistas

24

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Sergipe

Praia Coroa do Meio

24

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Aracaju
Sergipe

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Muncipal Zona Sul de Saúde de Aracaju

Telefone:

(79) 32481205

Logradouro:

Avenida Tarcisio Daniel

Número:

1

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Farolandia

Nome:

Hospital da Polícia Militar

Telefone:

(79)2361885

Logradouro:

Avenida Minas Gerais

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Dezoito do Forte

Nome:

Capitania dos Portos de Sergipe

Telefone:

(79) 3213-1248

Logradouro:

Avenida Ivo do Prado

Número:

752

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Nome:

H Dantas Ser. Marítimo e Portuários Ltda

Telefone:

(79) 3213-0914

Logradouro:

Rua Jackson Figueiredo

Número:

15

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Agência Fluvial de Penedo

Telefone:

(82) 3551-2277

Logradouro:

Avenida Duque de Caxias

Número:

152

Município/Estado:

Penedo/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe

Telefone:

(79) 3179-3608/ 193

Logradouro:

Rua Siriri

Número:

762

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Polícia Militar do Estado de Sergipe

Telefone:

(79) 3226-7100/ 190

Logradouro:

Rua Itabaiana

Número:

336

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Defesa Civil de Sergipe

Telefone:

(79) 3179-3761/ 3179-3768

Logradouro:

Rua Santa Luzia

Número:

680

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Localidade:

Praia Coroa do Meio

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

10°57'23.50"

S

Longitude:

37° 2'32.85"

O

Aracaju
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101 (BR-349), no município de Aracaju, seguir sentido centro,
continuar, pela Rua Delmiro Gouveia, via de terra batida, até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Foz do Rio Sergipe

Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

168 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Artificial

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Estrutura artificial
Área de desova de tartarugas marinhas.
A praia está localizada na foz do Rio Sergipe, ambiente
classificado com ISL 10 e, portanto, considerado área
prioritária para proteção.
A foz deste rio possui enrocamento em suas margens,
ambiente classificado com ISL 6.
Esta praia não possui faixa de areia, mas sim uma faixa de
terra batida separada do mar por enrocamento.

Observações:

Praia Coroa do Meio

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial
Observações:

Esta praia é caracterizada pela presença de hoteis,
residencias e restaurantes além de pesca recreacional.

Enrocamento na foz do Rio Sergipe

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

6D

Enrocamentos ("rip-rap", guia corrente, quebra-mar) expostos

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Enrocamento na foz do Rio Sergipe

Localidade:

Praia Coroa do Meio

Município:
Estado:

Aracaju
Sergipe

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente,
recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza da foz do Rio Sergipe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Aruana

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11° 1'0.20"

S

Longitude:

37° 4'5.94"

O

Aracaju
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101 (BR-349), no município de Aracaju, seguir sentido centro,
continuar, sentido sul, pela Avenida José Sarney, via de asfalto, até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

168 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Observações:

Acesso à Praia de Aruana

Dunas
Restinga
Arroio
Área de desova de tartarugas marinhas.
Presença de arroio na porção central da praia.

Aspectos Socioeconômicos

Praia de Aruana

Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Observações:

Esta praia é caracterizada pela presença de hoteis,
residências e quiosques na praia.

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Aruana

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Aruana

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Atalaia

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

10°59'27.71"

S

Longitude:

37° 2'45.57"

O

Aracaju
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101 (BR-349), no município de Aracaju, seguir sentido centro,
continuar, pela Avenida Santos Dumont, via de asfalto, até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Atalaia

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

168 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Área de desova de tartarugas marinhas/ Base do projeto
TAMAR.

Observações:

Aspectos Socioeconômicos

Praia de Atalaia

Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial
Observações:

Esta praia é caracterizada pela presença de hoteis,
residências, quiosques na praia e restaurantes além de
prática de esportes náuticos.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área

Praia de Atalaia

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Atalaia

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Mosqueiro

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11° 7'51.31"

S

Longitude:

37° 8'36.79"

O

Aracaju
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101 (BR-349), no município de Aracaju, seguir sentido centro,
continuar, sentido sul, pela Avenida José Sarney. Seguir por via não pavimentada e mal
conservada até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Acesso à Praia do Mosqueiro

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

168 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Planície de maré
Manguezal
Área de Proteção Ambiental da Foz do Rio Vaza-Barris

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Restinga

Duna

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da foz
do Rio Vaza- Barris composta por manguezal classificado
com ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção e planície de maré, ambiente classificado com
ISL 7.

Praia do Mosqueiro

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Na localidade são realizados passeios de barco/ catamarã.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia do Mosqueiro

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Mosqueiro

Localidade:

Praia do Mosqueiro

Município:
Estado:

Aracaju
Sergipe

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente,
recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da Foz do Rio Vaza Barris serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Refúgio

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11° 3'39.61"

S

Longitude:

37° 5'54.53"

O

Aracaju
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101 (BR-349), no município de Aracaju, seguir sentido centro,
continuar, sentido sul, pela Avenida José Sarney, via de asfalto, até a Praia do Refúgio.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Refúgio

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

168 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Dunas

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.

Restinga

Coqueiral

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Esta praia é caracterizada pela presença residências,
casas de veraneio e quiosques na praia.

Praia do Refúgio

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Refúgio

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia do Refúgio

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia dos Artistas

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

10°58'16.22"

S

Longitude:

37° 2'5.84"

O

Aracaju
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101 (BR-349), no município de Aracaju, seguir sentido centro,
continuar, pela Avenida Santos Dumont, via de asfalto, até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Praia dos Artistas

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

168 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Estrutura artificial
Área de desova de tartarugas marinhas.
A praia está localizada na Foz do Rio Sergipe, ambiente
classificado com ISL 10.
A foz deste rio possui enrocamento em suas margens,
ambiente classificado com ISL 6.

Observações:

Praia dos Artistas

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial
Observações:

Esta praia é caracterizada pela presença de hoteis,
residências, quiosques na praia e restaurantes além de
pesca recreacional.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dos Artistas

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia dos Artistas

Localidade:

Praia dos Artistas

Município:
Estado:

Aracaju
Sergipe

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente,
recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da Foz do Rio Sergipe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia dos Náufragos

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

11° 2'38.71"

S

Longitude:

37° 5'14.10"

O

Aracaju
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101 (BR-349), no município de Aracaju, seguir sentido centro,
continuar, sentido sul, pela Avenida José Sarney, via de asfalto, até a Praia dos Náufragos.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia dos Náufragos

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

168 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Dunas
Restinga
Área de desova de tartarugas marinhas.

Observações:

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Esta praia é caracterizada pela presença residências,
casas de veraneio e quiosques na praia.

Praia dos Náufragos

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia dos Náufragos

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia dos Náufragos

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

BARRA DOS COQUEIROS/SE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Barra dos Coqueiros/SE.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Sergipe na porção sul da praia

Praia Atalaia Nova

24

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia da Costa

24

Foz do Rio Japaratuba na porção nordeste da praia
Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Jatobá

23

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Barra dos Coqueiros
Sergipe

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Clínica de Saúde da Família Santa Luzia

Telefone:

(79)2262-1217

Logradouro:

Rua A

Número:

185

Município/Estado:

Barra dos Coqueiros/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Unidade Saúde da Família Ana Luiza Dortas Valadares

Telefone:

(79)2262-1217

Logradouro:

Rua Senhor Pompeu

Número:

s/n

Município/Estado:

Barra dos Coqueiros/SE

Bairro:

Atalaia Nova

Nome:

USB Barra

Telefone:

(79) 3205-6550 / 3205-6551

Logradouro:

Rua B

Número:

105

Município/Estado:

Barra dos Coqueiros/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Capitania dos Portos de Sergipe

Telefone:

(79) 3213-1248

Logradouro:

Avenida Ivo do Prado

Número:

752

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe

Telefone:

(79) 3179-3608/ 193

Logradouro:

Rua Siriri

Número:

762

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Polícia Militar do Estado de Sergipe

Telefone:

(79) 3226-7100/ 190

Logradouro:

Rua Itabaiana

Número:

336

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Defesa Civil de Sergipe

Telefone:

(79) 3179-3761/ 3179-3768

Logradouro:

Rua Santa Luzia

Número:

680

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Localidade:

Praia Atalaia Nova

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

10°57'9.42"

S

Longitude:

37° 1'48.09"

O

Barra dos Coqueiros
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101/BR-349, no município de Aracaju, seguir sentido centro.
Continuar pela ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, sentido Barra dos Coqueiros. A partir de
Barra dos Coqueiros, seguir a estrada até o povoado de Atalaia Nova. Seguir a sinalização até
a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Praia Atalaia Nova

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

168 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Estrutura artificial
Coqueiral
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Sergipe, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto considerado área prioritária para proteção. A foz
do rio apresença enrocamento em suas margens,
ambiente classficado com ISL 6.

Observações:

Duna

Restinga

Praia Atalaia Nova

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de residências nas imediações e prática de
esportes náuticos.

Comercial

Praia Atalaia Nova

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Atalaia Nova

Localidade:

Praia Atalaia Nova

Município:
Estado:

Barra dos Coqueiros
Sergipe

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza da Foz do Rio Sergipe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Costa

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

10°55'42.96"

S

Longitude:

37° 0'50.50"

O

Barra dos Coqueiros
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101/BR-349, no município de Aracaju, seguir sentido centro.
Continuar pela ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, sentido Barra dos Coqueiros, até o
povoado com mesmo nome. Seguir até a Praia da Costa.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Costa

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

168 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Baixa
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Estrutura artificial
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção nordeste da praia, próximo à Praia Jatobá,
encontra-se o Porto de Sergipe, ambiente classificado
com ISL 6.

Observações:

Duna

Restinga

Praia da Costa

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de residencias nas imediações e quiosques na
praia.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Praia da Costa

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Costa

Localidade:

Praia da Costa

Município:
Estado:

Barra dos Coqueiros
Sergipe

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do Porto de Sergipe será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Jatobá

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

10°49'8.94"

S

Longitude:

36°55'28.66"

O

Barra dos Coqueiros
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da a rodovia estadual SE-226 sentido sudeste (litoral) no município de Barra dos
Coqueiros, seguir por aproximadamente 20 km, sentido norte, até a Praia de Jatobá.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

168 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária
Praia

Ecossistema(s) predominante(s):
Fisionomia(s) presente(s):
Observações:

Duna

Praia de Jatobá

Restinga

Foz de rio
Estrutura artificial
Área de desova de tartarugas marinhas.
Presença, ao sul desta praia, do do píer Porto de Sergipe
classificado com ISL 6.
A porção nordeste da praia, na divisa com o município de
Pirambu, é caracterizada pela presença da foz do Rio
Japaratuba, ambiente classificado com ISL 10.

Praia de Jatobá

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de residencias nas imediações e prática de
esportes náuticos.

Recreacional

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Praia de Jatobá

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Porto de Sergipe na Praia de Jatobá

Localidade:

Praia de Jatobá

Município:
Estado:

Barra dos Coqueiros
Sergipe

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do Porto de Sergipe será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza da foz do Rio Japaratuba serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

PIRAMBU/SE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Pirambu/SE.
Área Prioritária
Reserva Biológica de Santa Isabel
Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Japaratuba na porção sul da praia

Ficha Estratégica Equivalente
Praia Pirambu

Mapa
Estratégico
23

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Pirambu
Sergipe

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Unidade de Alagamar

Telefone:

(79) 3276-1209

Logradouro:

Povoado de Alagamar

Número:

s/n

Município/Estado:

Pirambu/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Capitania dos Portos de Sergipe

Telefone:

(79) 3213-1248

Logradouro:

Avenida Ivo do Prado

Número:

752

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Nome:

H Dantas Ser. Marítimo e Portuários Ltda

Telefone:

(79) 3213-0914

Logradouro:

Rua Jackson Figueiredo

Número:

15

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Aeroporto Freitas Melro - SNPE

Telefone:

(82) 3551-5358

Logradouro:

Rodovia AL-110, Km 1

Número:

s/n

Município/Estado:

Penedo/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe

Telefone:

(79) 3179-3608/ 193

Logradouro:

Rua Siriri

Número:

762

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Delegacia de Polícia Militar de Pirambu

Telefone:

(79) 3276-1236

Logradouro:

Av. A. Trindade

Número:

80

Município/Estado:

Pirambu/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Defesa Civil de Sergipe

Telefone:

(79) 3179-3761/ 3179-3768

Logradouro:

Rua Santa Luzia

Número:

680

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Localidade:

Praia Pirambu

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

10°44'19.89"

S

Longitude:

36°50'54.22"

O

Pirambu
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual SE-100, seguir por 25 quilômetros até a Praia de Pirambu.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

168 cm

Inclinação do substrato:

Média
Larga

Largura da praia:

Acesso à Praia Pirambu

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Duna

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Coqueiral

Unidade de Conservaçâo:

Reserva Biológica de Santa Isabel e Área de Proteção
Ambiental Litoral Norte.

Observações:

Área de desovas de tartarugas marinhas / Base do
Projeto TAMAR.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Japaratuba, ao longo da porção norte da praia
encontram-se dois arroios, ambientes classificados com
ISL 10.

Restinga

Praia Pirambu

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Observações:

Presença de pousadas e prática de esportes náuticos
como caiaque.

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia Pirambu

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia Pirambu

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Japaratuba e arroios serão preferencialmente aplicadas as
técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras
de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

PACATUBA/SE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Pacatuba/SE.
Área Prioritária
Reserva Biológica de Santa Isabel
Área de desova de tartarugas marinhas
Foz de rio na porção nordeste da praia
Reserva Biológica de Santa Isabel
Área de desova de tartarugas marinhas
Foz de rio e seu manguezal na porção sudoeste da praia

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Praia da Boca da Barra

21

Praia da Ponta dos Mangues

21

INFORMAÇÕES ÚTEIS

MUNICÍPIO:

Pacatuba

ESTADO:

Sergipe

SAÚDE
Nome:

Hospital de Cirurgia

Telefone:

(79) 2106-7312

Logradouro:

Avenida Desembargador Maynard

Número:

174

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Cirurgia

Nome:

Unidade de Saude Familiar Ponta dos Mangues

Telefone:

(79) 33431323

Logradouro:

Povoado Monta dos Mangues

Número:

s/n

Município/Estado:

Pacatuba/SE

Bairro:

Zona Rural

Nome:

Terminal Inácio Barbosa - Porto de Barra dos Coqueiros

Telefone:

(79) 3211-4340

Logradouro:

Rodovia SE-226

Número:

Km 22

Município/Estado:

Barra dos Coqueiros/SE

Bairro:

Porto

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe

Telefone:

(79) 3179-3608 / 193

Logradouro:

Rua Siriri

Número:

762

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Delegacia de Polícia Militar de Pacatuba

Telefone:

(79) 3343-1214

Logradouro:

Rua Getúlio Vargas

Número:

s/n

Município/Estado:

Pacatuba/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Defesa Civil de Sergipe

Telefone:

(79) 3179-3761/ 3179-3768

Logradouro:

Rua Santa Luzia

Número:

680

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Localidade:

Praia da Boca da Barra

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

10°34'44.94"

S

Longitude:

36°36'3.49"

O

Pacatuba
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual SE-202, no município de Pacatuba, seguir até o litoral, por via não
pavimentada, de areia com trechos alagados, até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada
Caminhonete 4x4

Forma de acesso:

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia da Boca da Barra

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

154 cm

Inclinação do substrato:
Largura da praia:

Média
Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Dunas

Unidade de Conservaçâo:

Reserva Biológica de Santa Isabel e Área de Proteção
Ambiental Litoral Norte.

Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas/ Base do projeto
TAMAR.
A porção nordeste da praia é caracterizada pela presença
de foz de rio, ambiente classificado com ISL 10.

Restinga

Foz de rio

Acesso à Praia da Boca da Barra

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Praia da Boca da Barra

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção
mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia da Boca da Barra

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Ponta dos Mangues

Município:
Estado:

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

10°32'56.37"

S

Longitude:

36°31'22.39"

O

Pacatuba
Sergipe

Registro Fotográfico

Acesso
A partir da rodovia estadual SE-202, no município de Pacatuba, seguir até o litoral, por via não
pavimentada, até ponto de embarque para fazer a travessia para a praia.
Outra opção de acesso é seguir de barco pelo Rio São Francisco a partir do terminal turístico
da localidade de Piaçabuçu.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte fluvial

Acesso à Praia da Ponta dos Mangues a partir
do terminal turístico de Piaçabuçu

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

154 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Dunas

Unidade de Conservaçâo:

Manguezal
Reserva Biológica de Santa Isabel e Área de Proteção
Ambiental Litoral Norte.

Observações:

Restinga

Foz de rio

Área de desova de tartarugas marinhas/ Base do projeto
TAMAR.
A porção sudoeste da praia é caracterizada pela presença
de foz de rio (secundário à foz do Rio São Francisco),
ambiente classificado com ISL 10. Paralelo à praia, corre
um braço de rio, ambiente caracterizado pela presença de
manguezal e pesca.

Navegação à Praia da Ponta dos Mangues por
braço de rio com manguezal

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Praia da Ponta dos Mangues

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Ponta dos Mangues

Localidade:

Praia da Ponta dos Mangues

Município:
Estado:

Pacatuba
Sergipe

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a
vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

BREJO GRANDE/SE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Brejo Grande/SE.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova de tartarugas marinhas
Fozes de rios e seus manguezais nas porções sul e norte da praia

Praia do Costinha (Ilha do Funil)

21

Área de desova de tartarugas marinhas
Fozes de rios e seus manguezais nas porções sul e norte da praia

Ilha do Arambipe

21

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio São Francisco e seus manguezais na porção nordeste da
praia

Praia do Cabeço

21

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Brejo Grande
Sergipe

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Unidade de Alagamar

Telefone:

(79) 3276-1209

Logradouro:

Povoado de Alagamar

Número:

s/n

Município/Estado:

Pirambu/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Terminal Inácio Barbosa - Porto de Barra dos Coqueiros

Telefone:

(79) 3211-4340

Logradouro:

Rodovia SE-226

Número:

Km 22

Município/Estado:

Barra dos Coqueiros/SE

Bairro:

Porto

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe

Telefone:

(79) 3179-3608 / 193

Logradouro:

Rua Siriri

Número:

762

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Delegacia de Polícia Militar de Brejo Grande

Telefone:

(79) 3366-1010

Logradouro:

Rua 7 de Setembro

Número:

s/n

Município/Estado:

Brejo Grande/SE

Bairro:

Centro

Nome:

Defesa Civil de Sergipe

Telefone:

(79) 3179-3761/ 3179-3768

Logradouro:

Rua Santa Luzia

Número:

680

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

São José

Localidade:

Ilha do Arambipe

Município:
Estado:

Localização

Brejo Grande
Sergipe

Registro Fotográfico

Latitude:

10°31'20.49"

S

Longitude:

36°27'11.43"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101 na altura da localidade de Piaçabuçu, seguir para o
terminal turístico de Piaçabuçu para navegar pela Foz do Rio São Francisco até a praia.
Trecho navegável com muitos bancos de areia, dificultando a navegação em maré baixa.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte fluvial

Aspectos Físicos e Bióticos

Manguezal na Ilha do Arambipe

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

154 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.
As porções sul e norte da praia são caracterizadas pela
presença de foz de rios (secundários à foz do Rio São
Francisco), com trechos de manguezal, ambientes
classificados com ISL 10.

Ilha do Arambipe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área

Ilha do Arambipe

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção
mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Ilha do Arambipe

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Cabeço

Município:
Estado:

Localização

Brejo Grande
Sergipe

Registro Fotográfico

Latitude:

10°30'20.71"

S

Longitude:

36°24'13.96"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101 na altura da localidade de Piaçabuçu, seguir para o
terminal turístico de Piaçabuçu para navegar pela Foz do Rio São Francisco até a praia.
Trecho navegável com muitos bancos de areia, dificultando a navegação em maré baixa.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte fluvial

Praia do Cabeço

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

154 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Restinga
Manguezal
Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção nordeste da praia é carcaterizada pela presença
da foz do Rio São Francisco, com trechos de manguezal,
ambientes classificados com ISL 10.

Praia do Cabeço

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Pesca

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia de areia fina a média, abrigada

Praia do Cabeço

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio São Francisco serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de
contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.

Farol na Praia do Cabeço

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Costinha (Ilha do Funil)

Localização

Município:
Estado:

Brejo Grande
Sergipe

Registro Fotográfico

Latitude:

10°31'26.18"

S

Longitude:

36°27'29.46"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101 na altura da localidade de Piaçabuçu, seguir para o
terminal turístico de Piaçabuçu para navegar pela Foz do Rio São Francisco até a praia.
Trecho navegável com muitos bancos de areia, dificultando a navegação em maré baixa.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte fluvial

Praia do Costinha

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

154 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Área de desova de tartarugas marinhas.
A praia apresenta trechos de manguezal na faixa entre
marés, ambiente classificado com ISL 10.
As porções sul e norte da praia são caracterizadas pela
presença de foz de rios (secundários à foz do Rio São
Francisco), ambiente também classificado com ISL 10.

Praia do Costinha

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Observações:

Área onde se encontrava a comunidade do Costinha,
abandonada devido a abertura de canal de ligação do Rio
São Francisco com o mar.

Praia do Costinha

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Costinha

Localidade:

Praia do Costinha (Ilha do Funil)

Município:
Estado:

Brejo Grande
Sergipe

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio srão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

PIAÇABUÇU/AL

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Piaçabuçu/AL.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova de tartarugas marinhas na praia
Arroio

Praia de Pontal do Peba

20

Área de desova de tartarugas marinhas na praia
Foz do Rio São Francisco na porção sul
Arroio na porção norte da praia

Praia do Peba

20

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Piaçabuçu
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Municipal de Coruripe

Telefone:

(82) 3273-1183

Logradouro:

Rua Euclides Baeta s/n

Número:

s/n

Município/Estado:

Coruripe/AL

Bairro:

João Carvalho

Nome:

Unidade de Saúde da Família nº10

Telefone:

(82) 3273-8192

Logradouro:

Rua Abelardo Holanda

Número:

s/n

Município/Estado:

Coruripe/AL

Bairro:

Povoado do Poxim

Nome:

Terminal Inácio Barbosa - Porto de Barra dos Coqueiros

Telefone:

(79) 3211-4340

Logradouro:

Rodovia SE-226

Número:

Km 22

Município/Estado:

Barra dos Coqueiros/SE

Bairro:

Porto

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Quartel do 6º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

(82) 3551-7622

Logradouro:

Rodovia AL 110

Número:

km 100

Município/Estado:

Penedo/AL

Bairro:

Centro

Nome:

88° Distrito Policial de Piaçabuçu

Telefone:

(82) 3552-2075

Logradouro:

Rua Mestre Francelino

Número:

s/n

Município/Estado:

Piaçabuçu

Bairro:

Centro

Localidade:

Praia de Pontal do Peba

Município:
Estado:

Localização

Piaçabuçu
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

10°20'49.91"

S

Longitude:

36°18'1.88"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101 na altura do município de São Brás (AL), acessar a rodovia
estadual AL-225 no sentido de Piaçabuçu, passando pela localidade de Penedo. Em
Piaçabuçu acessar a AL-101 até a entrada para o Pontal do Peba.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Pontal do Peba

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

154 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Plataforma de
abrasão
Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu
Arroio

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
terraço (plataforma) de abrasão, ambiente classificado
com ISL 5 e por um arroio.

Praia de Pontal do Peba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Pesca

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Praia de Pontal do Peba

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de terraço de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Pontal do Peba

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Peba

Município:
Estado:

Localização

Piaçabuçu
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

10°25'21.18"

S

Longitude:

36°20'43.41"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101 na altura do município de São Brás (AL), acessar a rodovia
estadual AL-225 no sentido de Piaçabuçu, passando pela localidade de Penedo. Em
Piaçabuçu acessar a AL-101 até a entrada para o Pontal do Peba, para então seguir pela faixa
de areia até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Acesso à Praia do Peba pela faixa de areia

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

154 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Arroio
Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Duna

Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
um arroio.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio São Francisco, ambiente classificado com ISL
10.

Praia do Peba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Turística

Pesca

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Arroio na Praia do Peba

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Peba

Localidade:

Praia do Peba

Município:
Estado:

Piaçabuçu
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio São Francisco serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

FELIZ DESERTO/AL

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Feliz Deserto/AL.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia de Flexeiras

20

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia do Toco

20

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Feliz Deserto
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Municipal de Coruripe

Telefone:

(82) 3273-1183

Logradouro:

Rua Euclides Baeta s/n

Número:

s/n

Município/Estado:

Coruripe/AL

Bairro:

João Carvalho

Nome:

Unidade de Saúde da Família nº10

Telefone:

(82) 3273-8192

Logradouro:

Rua Abelardo Holanda

Número:

s/n

Município/Estado:

Coruripe/AL

Bairro:

Povoado do Poxim

Nome:

Terminal Inácio Barbosa - Porto de Barra dos Coqueiros

Telefone:

(79) 3211-4340

Logradouro:

Rodovia SE-226

Número:

Km 22

Município/Estado:

Barra dos Coqueiros/SE

Bairro:

Porto

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Quartel do 6º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

(82) 3551-7622

Logradouro:

Rodovia AL 110

Número:

km 100

Município/Estado:

Penedo/AL

Bairro:

Centro

Nome:

87° Distrito Policial de Feliz Deserto

Telefone:

(82) 3556-1243

Logradouro:

Rua Domingos André

Número:

s/n

Município/Estado:

Feliz Deserto/AL

Bairro:

Centro

Localidade:

Praia de Flexeiras

Município:
Estado:

Localização

Feliz Deserto
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

10°19'50.99"

S

Longitude:

36°18'10.93"

O

Acesso
A partir da Rodovia Estadual AL-101, na altura da localidade de Pontal do Peba, seguir por
aproximadamente 2 km sentido norte para acessar estrada de terra até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

154 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Coqueiral
Área de desova de tartarugas marinhas.

Observações:

Acesso à Praia de Flexeiras

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura rural

Uso da área:

Indeterminado

Acesso à Praia de Flexeiras

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia de Flexeiras

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia de Flexeiras

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Toco

Município:
Estado:

Localização

Feliz Deserto
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

10°17'57.43"

S

Longitude:

36°17'27.50"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Pontal do Peba, seguir por
aproximadamente 6 km sentido norte para acessar a via de asfalto que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso para a Praia do Toco

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

154 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Dunas
Coqueiral
Área de desova de tartarugas marinhas.

Observações:

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Acesso para a Praia do Toco

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia do Toco

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia do Toco

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

CORURIPE/AL

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Coruripe/AL.
Mapa
Estratégico

Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz de rio na porção central da praia
Recifes de corais na porção central da praia

Praia da Lagoa do Pau

19

Área de desova de tartarugas marinhas
Foz do Rio Coruripe e seus manguezais na porção nordeste

Praia de Barreiras

19

Recifes de corais na porção sul e norte da praia
Foz do Rio Poxim ao norte da praia

Praia de Pituba

19

Recifes de corais em frente à praia
Foz do Rio Poxim na porção sul da praia

Praia de Poxim

19

Área de desova de tartarugas marinhas

Praia do Japu

20

Área de desova de tartarugas marinhas
Arroios nas extremidades da praia

Praia do Miai de Baixo

20

Área de desova de tartarugas marinhas
Arroio na porção sul da praia

Praia do Miai de Cima

20

Área de desova de tartarugas marinhas
Recifes de corais na porção central da praia
Foz do Rio Coruripe eseus manguezais na porção leste

Praia do Pontal do Coruripe

19

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Coruripe
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Municipal de Coruripe

Telefone:

(82) 3273-1183

Logradouro:

Rua Euclides Baeta s/n

Número:

s/n

Município/Estado:

Coruripe/AL

Bairro:

João Carvalho

Nome:

Unidade de Saúde da Família nº10

Telefone:

(82) 3273-8192

Logradouro:

Rua Abelardo Holanda

Número:

s/n

Município/Estado:

Coruripe/AL

Bairro:

Povoado do Poxim

Nome:

Terminal Inácio Barbosa - Porto de Barra dos Coqueiros

Telefone:

(79) 3211-4340

Logradouro:

Rodovia SE-226

Número:

Km 22

Município/Estado:

Barra dos Coqueiros/SE

Bairro:

Porto

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

87° Distrito Policial de Feliz Deserto

Telefone:

(82) 3556-1243

Logradouro:

R. Domingos André

Número:

s/n

Município/Estado:

Feliz Deserto/Al

Bairro:

Centro

Nome:

Quartel do 6º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

(82) 3551-7622

Logradouro:

Rodovia AL 110

Número:

km 100

Município/Estado:

Penedo/AL

Bairro:

Centro

Localidade:

Praia da Lagoa do Pau

Município:
Estado:

Localização

Coruripe
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

10° 7'52.19"

S

Longitude:

36° 6'41.59"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Pontal do Coruripe, seguir por
aproximadamente 4 km sentido norte, por vias pavimentadas, para acessar a praia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia da Lagoa do Pau

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

125 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Restinga

Recife de coral

Coqueiral
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção central da praia é caracterizada pela presença
de uma foz de rio e recifes de coral, ambientes
classificados com ISL 10 e 9, respectivamente, portanto,
considerados áreas prioritárias para proteção.

Observações:

Praia da Lagoa do Pau

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia da Lagoa do Pau

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Foz de rio na Praia da Lagoa do Pau

Localidade:

Praia da Lagoa do Pau

Município:
Estado:

Coruripe
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Barreiras

Município:
Estado:

Localização

Coruripe
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

10° 9'39.92"

S

Longitude:

36° 9'11.63"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Coruripe, acessar a foz do Rio
Coruripe, seguindo sinalização, por vias pavimentadas. A travessia do rio pode ser feita a pé,
para se chegar à praia.
Restrição de acesso:

Apenas em maré baixa

Forma de acesso:

A pé

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Barreiras

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

125 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Restinga

Coqueiral
Planície de maré
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção nordeste da praia é caracterizada pela presença
da foz do Rio Coruripe e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10 e, portanto, considerados áreas
prioritárias para proteção. Além da presença de planície
de maré, classificada com ISL 7.

Observações:

Acesso à Praia de Barreiras

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia de Barreiras

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Manguezal na Praia de Barreiras

Localidade:

Praia de Barreiras

Município:
Estado:

Coruripe
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Coruripe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Pituba

Município:
Estado:

Localização

Coruripe
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

10° 4'42.59"

S

Longitude:

36° 3'11.37"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Pontal do Coruripe, seguir por
aproximadamente 15 km sentido norte para acessar via de terra batida que dá acesso à praia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Acesso à Praia de Pituba

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Arenito de praia

Restinga

Dunas
Coqueiral
Recife de coral
A porção norte é caracterizada pela presença da foz do
Rio Poxim, ambiente classificado com ISL 10, portanto,
consideradoa área prioritária para proteção.
A porção sul e norte da praia são caracterizadas pela
presença de arenitos de praia e recifes de coral,
ambientes classificados com ISL 5 e 9, respectivamente.
Os recifes portanto, considerados também áreas
prioritárias para proteção.

Observações:

Praia de Pituba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura rural

Uso da área:

Turística

Observações:

Há uma pousada na fazenda onde está a estrada de terra
que liga a AL-101 até a praia.

Pesca

Arenitos praiais na Praia de Pituba

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Pituba

Localidade:

Praia de Pituba

Município:
Estado:

Coruripe
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Poxim serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos arenitos de praia (beach rocks ) serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Japu

Município:
Estado:

Localização

Coruripe
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

10°15'30.73"

S

Longitude:

36°15'11.44"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Piaçabuçu, seguir por
aproximadamente 25 km sentido norte. O acesso a praia pode ser feito através de vias não
pavimentadas localizadas nas fazendas adjacentes a esta praia.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Acesso à Praia do Japu

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

125 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Observações:

Arroio
Área de desova de tartarugas marinhas.
A praia apresenta arroios ao longo de sua extensão.

Dunas

Coqueiral

Acesso à Praia do Japu

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura rural

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Japu

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia do Japu

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Japu

Município:
Estado:

Coruripe
Alagoas

Localidade:

Praia do Miai de Baixo

Município:
Estado:

Localização

Coruripe
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

10°13'13.87"

S

Longitude:

36°12'57.44"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Piaçabuçu, seguir por
aproximadamente 35 km sentido norte para acessar via de paralelepípedo que dá acesso à
praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Miai de Baixo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

125 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Observações:

Dunas

Coqueiral

Arroio
Área de desova de tartarugas marinhas.
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de arroios.

Praia do Miai de Baixo

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área

Praia do Miai de Baixo

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia do Miai de Baixo

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Miai de Cima

Município:
Estado:

Localização

Coruripe
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

10°12'7.33"

S

Longitude:

36°11'21.46"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Piaçabuçu, seguir por
aproximadamente 40 km sentido norte para acessar via de terra batida que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Miai de Cima

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

125 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Arroio
Coqueiral
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
arroio.

Observações:

Acesso à Praia do Miai de Cima

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Miai de Cima

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de
fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de tartaruga.

Praia do Miai de Cima

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Pontal do Coruripe

Município:
Estado:

Localização

Coruripe
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

10° 9'26.35"

S

Longitude:

36° 8'15.41"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do município de Coruripe, acessar o Pontal do
Coruripe seguindo sinalização, por vias pavimentadas.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

125 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Observações:

Manguezal

Acesso à Praia do Pontal do Coruripe

Arenito de praia

Restinga
Estrutura artificial
Recife de coral
Área de desova de tartarugas marinhas.
A porção leste da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Coruripe e manguezal, ambientes classificados
com ISL 10 e, portanto, considerados área prioritária para
proteção.
A porção central da praia é caracterizada pela presença
de arenitos de praia (beach rocks ), ambiente classificado
com ISL 5 e, expostos na maré baixa. Este trecho também
possui enrocamento classificado com ISL 8 e recifes de
coral classificados com ISL 9, ambiente também
considerado como área prioritária para proteção.

Praia Pontal do Coruripe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Pesca

Observações:

Residencial

Recife na Praia Pontal do Coruripe

Pesca artesanal nos recifes de coral.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Pontal do Coruripe

Localidade:

Praia do Pontal do Coruripe

Município:
Estado:

Coruripe
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza da foz do Rio Coruripe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos arenitos de praia (beach rocks ) serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
OBS: O início de qualquer atividade na área deverá ser precedido de avaliação da equipe de fauna, de modo a analisar a ocorrência de ninhos de
tartaruga.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Poxim

Município:
Estado:

Localização

Coruripe
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

10° 4'20.41"

S

Longitude:

36° 2'47.62"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Pontal do Coruripe, seguir por
aproximadamente 15 km sentido norte para acessar via de terra batida que dá acesso à praia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Acesso à Praia do Poxim

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Recife de coral

Restinga

Dunas
Coqueiral
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Poxim, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.
A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral
ao longo de sua extensão, ambiente classificado com ISL
9 e, portanto, também considerado área prioritária para
proteção.

Observações:

Praia do Poxim

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia do Poxim

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Foz do Rio Poxim e manguezal

Localidade:

Praia do Poxim

Município:
Estado:

Coruripe
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Poxim serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

JEQUIÁ DA PRAIA/AL

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Jequiá da Praia/AL.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Recifes de corais em frente à praia
Foz da Lagoa de Jequiá e seus manguezais, localizados na porção sul Praia de Duas Barras
da praia
Foz de rio e seus manguezais na porção central da praia
Praia de Jacarecica do Sul
Foz da Lagoa Azeda na porção nordeste da praia

Mapa
Estratégico
19
19

Foz de rio

Praia de Jequiá

19

Foz da Lagoa do Jequiá e seus manguezais na porção sul

Praia da Lagoa Azeda

19

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Jequiá da Praia
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Santa Casa de São Miguel dos Campos

Telefone:

(82) 3271-9400

Logradouro:

Praça Dr. José Inácio

Número:

43

Município/Estado:

São Miguel dos Campos/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Unidade de Saúde da Família I

Telefone:

192

Logradouro:

Rua João Florêncio

Número:

93

Município/Estado:

Barra de São Miguel/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Policlínica Dr. José Gonçalves

Telefone:

192

Logradouro:

Praça Miriel Cavalcante

Número:

s/n

Município/Estado:

Barra de São Miguel/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Terminal Inácio Barbosa - Porto de Barra dos Coqueiros

Telefone:

(79) 3211-4340

Logradouro:

Rodovia SE-226

Número:

Km 22

Município/Estado:

Barra dos Coqueiros/SE

Bairro:

Porto

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

1º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

193 / (82) 3315-2841

Logradouro:

Avenida Siqueira Campos

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Trapiche da Barra

Nome:

74º Distrito Policial / 6ª DRP – S. M. CAMPOS

Telefone:

(82) 3271-1805

Logradouro:

Rua Coronel José Calazans

Número:

200

Município/Estado:

São Miguel dos Campos

Bairro:

Centro

Localidade:

Praia da Lagoa Azeda

Município:
Estado:

Localização

Jequiá da Praia
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°58'35.32"

S

Longitude:

35°59'1.55"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Jequiá da Praia, seguir por
aproximadamente 8 km para acessar via de paralelepípedo até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia da Lagoa Azeda

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Falésia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Foz de
Plataforma de abrasão
lago/lagoa
Reserva Extrativista Marinha da Lagoa do Jequiá

Observações:

Estrutura artificial

A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
falésias, ambiente classificado com ISL 1.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz da Lagoa Azeda e manguezal, ambientes classificados
com ISL 10 e, portanto, considerados áreas prioritárias
para proteção.
A porção central da praia é caracterizada pela presença
de plataformas de abrasão, ambiente classificado com
ISL 5.

Praia da Lagoa Azeda

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial
Observações:

Praia da Lagoa Azeda

Presença pontual de barcos de pesca na localidade.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia da Lagoa Azeda

Localidade:

Praia da Lagoa Azeda

Município:
Estado:

Jequiá da Praia
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza das falésias serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza da foz da Lagoa Azeda serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Jacarecica do Sul

Município:
Estado:

Localização

Jequiá da Praia
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°59'38.85"

S

Longitude:

35°59'51.53"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Jequiá da Praia, seguir por
aproximadamente 5 km sentido norte para acessar a praia por via de terra regular, dentro de
propriedade particular.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Jacarecica do Sul

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Falésia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Foz de lago/ lagoa
Reserva Extrativista Marinha da Lagoa do Jequiá

Observações:

Restinga

Presença de falésias ao longo da costa, amboente
classificado com ISL 1.
A porção central da praia é caracterizada pela presença
de uma foz de rio e manguezal enquanto a porção
nordeste é caracterizada pela presença da foz da Lagoa
Azeda, ambientes classificados com ISL 10 e, portanto,
considerados áreas prioritárias para proteção.

Foz de rio e manguezal na Praia Jacarecica do

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Praia Jacarecica do Sul

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia Jacarecica do Sul

Localidade:

Praia de Jacarecica do Sul

Município:
Estado:

Jequiá da Praia
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do rio e da foz da Lagoa Azeda serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza das falésias serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Jequiá

Município:
Estado:

Localização

Jequiá da Praia
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

10° 1'50.94"

S

Longitude:

36° 1'8.44"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Jequiá da Praia, seguir por via
de terra batida em condições ruins de conservação até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Acesso à Praia de Jequiá

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife arenítico

Fisionomia(s) presente(s):

Falésia

Restinga

Unidade de Conservaçâo:

Foz de rio
Reserva Extrativista Marinha da Lagoa do Jequiá

Observações:

Dunas

A praia é caracterizada pela presença de recife arenítico,
ambiente classificado com ISL 5.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
falésias, ambiente classificado com ISL 1 e de foz de rio,
ambiente classificado com ISL 10 e, portanto considerado
área prioritária para proteção.

Praia de Jequiá

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5C

Recifes areníticos em franja

Praia de Jequiá

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Jequiá

Localidade:

Praia de Jequiá

Município:
Estado:

Jequiá da Praia
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza das falésias serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Duas Barras

Município:
Estado:

Localização

Jequiá da Praia
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

10° 3'0.14"

S

Longitude:

36° 1'50.30"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Jequiá da Praia, seguir por
aproximadamente 5 km para acessar a via de paralelepípedo até a margem da foz da Lagoa do
Jequiá. Seguir à pé por cerca de 200 metros, até chegar à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

A pé

Acesso à Praia de Duas Barras

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife arenítico

Fisionomia(s) presente(s):

Manguezal

Restinga

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Foz de rio
Reserva Extrativista Marinha da Lagoa do Jequiá

Observações:

A praia é caracterizada pela presença de recife arenítico,
ambiente classificado com ISL 5.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz da Lagoa do Jequiá com manguezal, ambientes
classificados com ISL 10 e, portanto, considerados áreas
prioritárias para proteção.

Foz da Lagoa do Jequiá

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Pesca

Residencial

Praia de Duas Barras

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5C

Recifes areníticos em franja

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Recife arenítico na Praia de Duas Barras

Localidade:

Praia de Duas Barras

Município:
Estado:

Jequiá da Praia
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz da Lagoa do Jequiá serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

ROTEIRO/AL

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Roteiro/AL.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Foz de rio e seus manguezais nas extremidades da praia

Praia do Taboado

18

Recifes de corais na porção central da praia
Fozes de rios na porção sul da praia
Foz do Rio São Miguel (Lagoa do Roteiro) e seus manguezais ao
norte da praia
Planície de maré ao norte da praia

Praia do Gunga

18

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Roteiro
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Unidade Básica de Saúde João Jatobá

Telefone:

(82) 3276-1121

Logradouro:

Destilaria Roteiro

Número:

s/n

Município/Estado:

Roteiro/AL

Bairro:

Zona Rural

Nome:

Unidade de Saúde da Família I

Telefone:

192

Logradouro:

Rua João Florêncio

Número:

93

Município/Estado:

Barra de São Miguel/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Policlínica Dr. José Gonçalves

Telefone:

192

Logradouro:

Praça Miriel Cavalcante

Número:

s/n

Município/Estado:

Barra de São Miguel/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Terminal Inácio Barbosa - Porto de Barra dos Coqueiros

Telefone:

(79) 3211-4340

Logradouro:

Rodovia SE-226

Número:

Km 22

Município/Estado:

Barra dos Coqueiros/SE

Bairro:

Porto

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

78° Distrito Policial de Roteiro

Telefone:

(82) 3276-1105

Logradouro:

Rua Belo Monte

Número:

s/n

Município/Estado:

Roteiro/AL

Bairro:

Centro

Nome:

1º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

193 / (82) 3315-2841

Logradouro:

Avenida Siqueira Campos

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Trapiche da Barra

Localidade:

Praia do Gunga

Município:
Estado:

Localização

Roteiro
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°51'40.24"

S

Longitude:

35°54'17.50"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do município de Roteiro, acessar a praia por via
de terra batida de aproximadamente 1 km.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Manguezal

Coqueiral

Acesso à Praia do Gunga

Restinga

Recife arenítico Recife de coral
Foz de lago/ lagoa
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio São Miguel (Lagoa do Roteiro) e manguezal,
ambientes classificados com ISL 10.
Este trecho também possui recife arenítico, ambiente
classificado com ISL 5.
A porção central da praia é caracterizada pela presença
de recifes de coral, ambiente classificado com ISL 9.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
duas fozes de rios, ambientes classificados com ISL 10.
Os trechos citados acima com ISL 9 e 10, são
considerados áreas prioritárias para proteção.

Observações:

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Praia do Gunga

Praia do Gunga
Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Gunga

Localidade:

Praia do Gunga

Município:
Estado:

Roteiro
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio São Miguel (Lagoa do Roteiro) serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de
skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Taboado

Município:
Estado:

Localização

Roteiro
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°56'16.99"

S

Longitude:

35°57'41.00"

O

Acesso
O acesso ao alto das falésias da praia pode ser feito a partir da rodovia estadual AL-101, na
altura do município de Roteiro, por estrada de terra que passa dentro de um canavial.
OBS: Não foi observado acesso até a praia a partir do topo das falésias.
Restrição de acesso:

Acesso por terra não observado

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia do Taboado

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Falésia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Plataforma de abrasão

Rochas
Restinga
Manguezal
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de foz de rio com manguezal, ambientes
classificados com ISL 10 e, portanto, considerados áreas
prioritárias para proteção.
Presença de plataformas de abrasão e falésias ao longo
da extenção do litoral, ambientes classificados com ISL 5
e 1, respectivamente.

Observações:

Praia do Taboado

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia do Taboado

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia do Taboado

Localidade:

Praia do Taboado

Município:
Estado:

Roteiro
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza das falésias serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

BARRA DE SÃO MIGUEL/AL

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Barra de São Miguel/AL.
Mapa
Estratégico

Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Foz do Rio Niquim e seus manguezais na porção sudoeste
Planície de maré

Praia Bonita

18

Planíce de maré
Rio São Miguel (Lagoa do Roteiro) e seus manguezais

Praia do Atalaia (do Cais)

18

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Barra de São Miguel
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Unidade de Saúde da Família I

Telefone:

192

Logradouro:

Rua João Florêncio

Número:

93

Município/Estado:

Barra de São Miguel/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Policlínica Dr. José Gonçalves

Telefone:

192

Logradouro:

Praça Miriel Cavalcante

Número:

s/n

Município/Estado:

Barra de São Miguel/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Terminal Inácio Barbosa - Porto de Barra dos Coqueiros

Telefone:

(79) 3211-4340

Logradouro:

Rodovia SE-226

Número:

Km 22

Município/Estado:

Barra dos Coqueiros/SE

Bairro:

Porto

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

18° Distrito Policial de Barra de São Miguel

Telefone:

(82) 3272-1438

Logradouro:

Rua José Vieira de Andrade

Número:

s/n

Município/Estado:

Barra de São Miguel/AL

Bairro:

Centro

Nome:

1º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

193 / (82) 3315-2841

Logradouro:

Avenida Siqueira Campos

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Trapiche da Barra

Localidade:

Praia Bonita

Município:
Estado:

Localização

Barra de São Miguel
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°50'38.23"

S

Longitude:

35°53'51.17"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do município de Barra de São Miguel, acessar a
localidade de Barra de São Miguel e seguir na via principal até a ponte sobre o Rio Niquim,
para entrar no condomínio de casas que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia Bonita

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Recife arenítico
A porção sudoeste da praia é caracterizada pela presença
da foz do Rio Niquim e manguezal, ambiente classificado
com ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.
Em frente a esta praia, paralelo à toda faixa de areia,
encontra-se um ambiente de recife arenítico em franja
classificado com ISL 5.

Observações:

Planície de maré

Praia Bonita

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Pesca

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9A

Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Foz do Rio Niquim

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Rio Niquim

Localidade:

Praia Bonita

Município:
Estado:

Barra de São Miguel
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Niquim serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Atalaia (do Cais)

Município:
Estado:

Localização

Barra de São Miguel
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°50'43.74"

S

Longitude:

35°54'23.79"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do município da Barra de São Miguel, acessar a
localidade de Barra de São Miguel e seguir a sinalização, por vias pavimentadas, até a praia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Atalaia (do Cais)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Manguezal

Estrutura artificial

Foz de rio

Praia
Recife arenítico
A praia está inserida no Rio São Miguel (Lagoa do
Roteiro), com presença de manguezal, ambientes
classificados com ISL 10 e, portanto, considerados áreas
prioritárias para proteção.
Em frente a esta praia, paralelo à toda faixa de areia,
encontra-se um ambiente de recife arenítico em franja
classificado com ISL 5.
Presença de píer e paredão marítimo classificado com ISL
8.
Faixa de areia larga durante a maré baixa e ausente
durante a maré alta.

Observações:

Praia do Atalaia (do Cais)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Pesca

Praia do Atalaia (do Cais)
Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9A

Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Atalaia (do Cais)

Localidade:

Praia do Atalaia (do Cais)

Município:
Estado:

Barra de São Miguel
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio São Miguel (Lagoa do Roteiro) serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de
skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Barramar

Município:
Estado:

Localização

Barra de São Miguel
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°49'47.67"

S

Longitude:

35°52'55.70"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do município de Barra de São Miguel, acessar a
localidade de Barra de São Miguel e seguir, por vias pavimentadas, para o loteamento
Barramar. A praia pode ser acessada através das vias transversais a rua principal do
loteamento.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Barramar

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Recife arenítico
A porção sul da praia é protegida por recife arenítico,
ambiente classificado com ISL 5.

Observações:

Praia do Barramar

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Barramar

Praia do Barramar

Localidade:

Praia do Barramar

Município:
Estado:

Barra de São Miguel
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Niquim

Município:
Estado:

Localização

Barra de São Miguel
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°50'19.28"

S

Longitude:

35°53'19.76"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do município de Barra de São Miguel, acessar a
localidade de Barra de São Miguel e seguir, por vias pavimentadas, sinalização até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Niquim

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia
Recife arenítico
Em frente a esta praia, paralelo à toda faixa de areia,
encontra-se um ambiente de recife arenítico em franja
classificado com ISL 5.

Observações:

Praia do Niquim

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5C

Recifes areníticos em franja

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia do Niquim

Praia do Niquim

Localidade:

Praia do Niquim

Município:
Estado:

Barra de São Miguel
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

MARECHAL DEODORO/AL

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Marechal Deodoro/AL.
Mapa
Estratégico

Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Foz do Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba na porção norte

Praia da Barra Nova

17

Reserva Ecológica do Saco da Pedra
Área de maricultura
Foz da Lagoa de Manguaba e seus manguezais na porção norte

Praia do Saco

17

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Marechal Deodoro
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Centro de Saúde Professor Estacio Lima

Telefone:

192

Logradouro:

Rua Ladislau Neto

Número:

s/n

Município/Estado:

Marechal Deodoro/AL

Bairro:

Centro

Nome:

UPA 24 Horas Irmã Dulce

Telefone:

192

Logradouro:

Rua Curimã

Número:

s/n

Município/Estado:

Marechal Deodoro/AL

Bairro:

Loteamento Luar do Francês

Nome:

Terminal Inácio Barbosa - Porto de Barra dos Coqueiros

Telefone:

(79) 3211-4340

Logradouro:

Rodovia SE-226

Número:

Km 22

Município/Estado:

Barra dos Coqueiros/SE

Bairro:

Porto

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

17° Distrito Policial de Marechal Deodoro

Telefone:

(82) 3263-2670

Logradouro:

Rua Doutor Tavares Bastos nº 293

Número:

293

Município/Estado:

Marechal Deodoro/AL

Bairro:

Centro

Nome:

1º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

193 / (82) 3315-2841

Logradouro:

Avenida Siqueira Campos

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Trapiche da Barra

Localidade:

Praia da Barra Nova

Município:
Estado:

Localização

Marechal Deodoro
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°43'34.16"

S

Longitude:

35°48'35.65"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Barra de São Miguel, seguir
por aproximadamente 18 km sentido norte para acessar, por vias pavimentadas, o ponto de
embarque para travessia por barco de aproximadamente 15 minutos até a praia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte fluvial

Ponto de embarque para a Praia da Barra

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Recife arenítico

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Dunas
Foz de lago/ lagoa
Área de Proteção Ambiental de Santa Rita

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Praia

Em frente a esta praia, paralelo à faixa de areia, encontrase ambiente de recife arenítico em franja classificado com
ISL 5.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba, ambiente
classificado com ISL 10 e, portanto, considerado área
prioritária para proteção.

Praia da Barra Nova

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Praia da Barra Nova

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5C

Recifes areníticos em franja

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia da Barra Nova

Localidade:

Praia da Barra Nova

Município:
Estado:

Marechal Deodoro
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de
skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Francês

Município:
Estado:

Localização

Marechal Deodoro
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°46'17.75"

S

Longitude:

35°50'30.03"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Barra de São Miguel, seguir
por aproximadamente 10 km para acessar vias pavimentadas que dão acesso à Praia do
Francês.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Francês

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Recife arenítico

Unidade de Conservaçâo:

Restinga
Área de Proteção Ambiental de Santa Rita

Observações:

Dunas

Coqueiral

A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
recife arenítico, ambiente classificado com ISL 5.

Praia do Francês

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Praia do Francês

Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual ou limpeza natural.

Praia do Francês

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Saco

Município:
Estado:

Localização

Marechal Deodoro
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°44'37.76"

S

Longitude:

35°49'13.44"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Barra de São Miguel, seguir
por aproximadamente 14 km para acessar vias não pavimentadas que dão acesso à Praia do
Saco.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Saco

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Recife arenítico Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Manguezal
Estrutura artificial Foz de lago/ lagoa
Reserva Ecológica do Saco da Pedra

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Presença de recifes areníticos ao longo da linha de costa,
ambiente classificado com ISL 5 e de muros de
contenção em alguns trechos da praia.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz da Lagoa Manguaba e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10 e, portanto, considerados áreas
prioritárias para proteção.

Pesca de curral na Praia do Saco

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Residencial

Comercial

Maricultura
Observações:

A pesca de curral é realizada nesta praia.

Manguezal na Praia do Saco

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5C

Recifes areníticos em franja

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estrutura artificial na Praia do Saco

Localidade:

Praia do Saco

Município:
Estado:

Marechal Deodoro
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza da foz da Lagoa Manguaba serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I
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Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Maceió/AL.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Recifes de corais em frente à praia
Área de maricultura
Foz de rio e presença de manguezais na porção sul da praia

Praia da Garça Torta

17

Foz de rio nas extremidades da praia
Recifes de corais nas extremidades da praia

Praia de Ipioca

16

Recifes de corais em frente à praia

Praia de Pajuçara

17

Recifes de corais em frente à praia

Praia de Ponta Verde

17

Recifes de corais na porção sul da praia

Praia de Jatiuca

17

Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio e seus manguezais na porção norte da praia

Praia de Guaxuma

17

Fozes de rios nas porções central e norte da praia

Praia de Riacho Doce

17

Recifes de corais em frente à praia
Área de maricultura
Foz de rio na porção norte da praia

Praia de Sauaçui

16

Foz do Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba na porção sudoeste

Praia do Pontal da Barra

17

Foz de rio na porção sul da praia

Praia da Sereia

17

Foz do Rio Salgadinho na porção leste da praia
Arroios ao longo da praia

Praia do Sobreal

17

Foz do Rio Salgadinho na porção oeste da praia

Praia da Avenida

17

Foz do Rio Mirim e seus manguezais

Praia de Pratagi

16

Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio na porção sul da praia

Praia Angra de Ipioca

16

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Maceió
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes

Telefone:

(82) 3202-3800

Logradouro:

Avenida Lourival Melo Mota

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Cidade Universitária

Nome:

Santa Casa de Misericórdia de Maceió

Telefone:

(82) 2123-6000

Logradouro:

Rua Barão de Maceió

Número:

228

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Hospital do Açúcar de Alagoas

Telefone:

(82) 3218-0100

Logradouro:

Avenida Fernandes Lima

Número:

km 5

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Farol

Nome:

Terminal Inácio Barbosa - Porto de Barra dos Coqueiros

Telefone:

(79) 3211-4340

Logradouro:

Rodovia SE-226

Número:

Km 22

Município/Estado:

Barra dos Coqueiros/SE

Bairro:

Porto

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Aracaju- Santa Maria (AJU)

Telefone:

(79) 3212-8586

Logradouro:

Avenida Senador Júlio Leite

Número:

s/n

Município/Estado:

Aracaju/SE

Bairro:

Santa Maria

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Delegacia Geral da Polícia Civil

Telefone:

(82) 3315-2656

Logradouro:

Alameda 101 Norte

Número:

km 05

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jacarecica

Nome:

1º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

193 / (82) 3315-2841

Logradouro:

Avenida Siqueira Campos

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Trapiche da Barra

Localidade:

Praia Angra de Ipioca

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°29'55.33"

S

Longitude:

35°34'23.71"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101 norte, na altura do centro de Maceió, seguir sentido norte
desta via por cerca de 26 km para acessar o condomínio residencial Angra de Ipioca, e seguir
para a praia por via de paralelepípedo.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia Angra de Ipioca

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
foz de rio, ambiente classificado com ISL 10. Os
ambientes descritos acima são considerados áreas
prioritárias para proteção.

Acesso à Praia Angra de Ipioca

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia Angra de Ipioca

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção
mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia Angra de Ipioca

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Avenida

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°40'17.64"

S

Longitude:

35°43'40.13"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do município de Maceió, seguir por vias
pavimentadas para a Avenida Índio Cíciero Toledo, via paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia da Avenida

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Estrutura artificial
Foz de rio
A porção oeste da praia é caracterizada pela presença da
foz do Riacho Salgadinho, ambiente classificado com ISL
10 e, portanto considerado área prioritária para proteção.
A porção leste da praia é caracterizada pela presença do
Porto de Maceió, ambiente classificado com ISL 8.

Observações:

Acesso à Praia da Avenida

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Industrial

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área

Porto de Maceió

Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia da Avenida

Localidade:

Praia da Avenida

Município:
Estado:

Maceió
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Riacho Salgadinho serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Cruz das Almas

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°37'49.42"

S

Longitude:

35°41'44.19"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101 norte, na altura do centro de Maceió, seguir sentido norte
desta via por cerca de 5 km para a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, via paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Cruz das Almas

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas
Restinga
Coqueiral
A praia é caracterizada pela presença de afloramentos
rochosos.

Observações:

Afloramento rochoso na Praia da Cruz das
Almas

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia da Cruz das Almas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem
de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.

Praia da Cruz das Almas

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Garça Torta

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°35'20.61"

S

Longitude:

35°39'55.74"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101 norte, na altura do centro de Maceió, seguir sentido norte
desta via por cerca de 12 km para acessar a Rua São Pedro, via não pavimentada que dá
acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Garça Torta

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Restinga

Coqueiral
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
uma pequena foz de rio e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10.

Observações:

Pesca de curral na Praia da Garça Torta

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Residencial

Maricultura
Observações:

Presença de pesca de curral nesta praia.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área

Praia da Garça Torta

Área prioritária para proteção.

Foz de rio na Praia da Garça Torta

Localidade:

Praia da Garça Torta

Município:
Estado:

Maceió
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza da foz do rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Sereia

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°34'0.70"

S

Longitude:

35°38'48.00"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101 norte, na altura do centro de Maceió, seguir sentido norte
desta via por cerca de 15 km para acessar via não pavimentada que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Sereia

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Coqueiral
Recife arenítico
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
uma pequena foz de rio, ambiente classificado com ISL 10
e, portanto, considerado área prioritária para proteção.
A praia apresenta trechos de recifes areníticos, ambiente
classificado com ISL 5.

Observações:

Praia da Sereia

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia da Sereia

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia da Sereia

Localidade:

Praia da Sereia

Município:
Estado:

Maceió
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Guaxuma

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°35'35.67"

S

Longitude:

35°40'10.50"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101 norte, na altura do centro de Maceió, seguir sentido norte
desta via por cerca de 11 km para acessar por vias pavimentadas a Rua da Praia, via que dá
acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Guaxuma

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Foz de rio

Manguezal

Recife de coral
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
uma pequena foz de rio e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10.
Presença de parrachos de recifes de corais em frente à
praia, ambiente classificado com ISL 9.
Os ambientes acima descritos são considerados áreas
prioritárias para proteção.

Observações:

Praia de Guaxuma

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia de Guaxuma

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Guaxuma

Localidade:

Praia de Guaxuma

Município:
Estado:

Maceió
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Ipioca

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°31'54.85"

S

Longitude:

35°36'22.15"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101 norte, na altura do centro de Maceió, seguir sentido norte
desta via por cerca de 21 km para acessar a Rua Hilda de Melo Acioli, via não pavimentada
que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Ipioca

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Recife de coral
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Observações:

Estrutura artificial

Restinga

As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de foz de rio, classificado com ISL 10 e recife de
coral, classificado com ISL 9, ambientes, portanto,
considerados áreas prioritárias para proteção.
A porção central apresenta enrocamento classificado
com ISL 6.

Praia de Ipioca

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Praia de Ipioca

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Ipioca

Localidade:

Praia de Ipioca

Município:
Estado:

Maceió
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Jacarecica

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°36'51.24"

S

Longitude:

35°41'13.67"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101 norte, na altura do centro de Maceió, seguir sentido norte
desta via por cerca de 8 km para acessar por vias pavimentadas a Rua Litorânea, via de que
dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Jacarecica

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Coqueiral

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Praia de Jacarecica

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Praia de Jacarecica

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.

Praia de Jacarecica

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Jatiuca

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°38'58.88"

S

Longitude:

35°41'58.62"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do município de Maceió, seguir por vias
pavimentadas para a Avenida Alvaro Otacilio, via paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Jatiuca

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Estrutura artificial
Recife de coral
A praia é caracterizada pela presença de enrocamento,
ambiente classificado com ISL 6.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
recifes de coral, ambiente classificado com ISL 9 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Observações:

Acesso à Praia de Jatiuca

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Jatiuca

Praia de Jatiuca

Localidade:

Praia de Jatiuca

Município:
Estado:

Maceió
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Pajuçara

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°40'22.68"

S

Longitude:

35°42'56.89"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do município de Maceió, seguir por vias
pavimentadas para a Avenida Doutor Antonio Gouveia, via paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Pajuçara

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Estrutura artificial
A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9 e, portanto considerado
como área prioritária para proteção.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença do
Porto de Maceió, ambiente classificado com ISL 6.
A praia é caracterizada pela presença de paredão
marítimo, ambiente classificado com ISL 1.

Observações:

Praia

Paredão marítimo na Praia de Pajuçara

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de Pajuçara

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Pajuçara

Localidade:

Praia de Pajuçara

Município:
Estado:

Maceió
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do paredão marítimo será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Ponta Verde

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°39'31.91"

S

Longitude:

35°41'52.20"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do município de Maceió, seguir por vias
pavimentadas para a Avenida Silvio Carlos Viana, via paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Ponta Verde

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Estrutura artificial
A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9 e, portanto considerado
como área prioritária para proteção.
A praia apresenta paredões marítimos, estrutura
classificada com ISL 1.

Observações:

Praia

Praia de Ponta Verde

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área

Praia de Ponta Verde

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do paredão marítimo será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de
alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia de Ponta Verde

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Pratagi

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°33'10.73"

S

Longitude:

35°37'53.63"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101 norte, na altura do centro de Maceió, seguir sentido norte
desta via por cerca de 18 km para acessar via não pavimentada que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Pratagi

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Restinga

Coqueiral
Recife arenítico
A praia é caracterizada pela presença da foz do Rio Mirim
e manguezal, ambientes classificados com ISL 10 e,
portanto, considerados áreas prioritárias para proteção.
A praia apresenta trechos de recifes areníticos, ambiente
classificado com ISL 5.

Observações:

Praia de Pratagi

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Foz do Rio Mirim na Praia de Pratagi

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Pratagi

Localidade:

Praia de Pratagi

Município:
Estado:

Maceió
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Mirim serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Riacho Doce

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°34'33.17"

S

Longitude:

35°39'18.95"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101 norte, na altura do centro de Maceió, seguir sentido norte
desta via por cerca de 14 km para acessar a praia por via de paralelepípedo.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Estrutura artificial
Recife arenítico
As porções norte e central da praia são caracterizadas
pela presença de foz de rio, ambiente classificado com
ISL 10, portanto considerado área prioritária para
proteção.
Presença de recifes arenítcos na faixa entre marés,
ambiente classificado com ISL 5 e de muros de
contenção em trechos da faixa de areia.

Observações:

Acesso à Praia de Riacho Doce

Praia de Riacho Doce

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Pesca de lagosta presente na região.

Pesca

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área

Praia de Riacho Doce

Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Riacho Doce

Localidade:

Praia de Riacho Doce

Município:
Estado:

Maceió
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Sauaçui

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°29'22.65"

S

Longitude:

35°33'42.32"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101 norte, na altura do centro de Maceió, seguir sentido norte
desta via por cerca de 27 km para acessar o condomínio Rio Park Sauaçuhy, e seguir por via
de paralelepípedo até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Sauaçui

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Estrutura artificial
Restinga
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9 e, portanto, considerado
área prioritária para proteção.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
construções (enrocamentos), ambiente classificado com
ISL 6.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
uma foz de rio, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia de Sauaçui

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Residencial

Pesca de curral na Praia de Sauaçui

Maricultura
Presença de pesca de curral na localidade.

Observações:

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Foz de rio na Praia de Sauaçui

Localidade:

Praia de Sauaçui

Município:
Estado:

Maceió
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Pontal da Barra

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°42'2.90"

S

Longitude:

35°46'49.77"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do município de Maceió, seguir para a Avenida
Assis Chateaubriand, em direção ao posto do DETRAN, para acessar à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Acesso à Praia do Pontal da Barra

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Dunas
Área de Proteção Ambiental de Santa Rita

Observações:

Estrutura artificial

Foz de lago/ lagoa

A porção sudoeste da praia é caracterizada pela presença
da foz do Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba,
ambiente classificado com ISL 10 e, portanto,
considerado área prioritária para proteção.
A porção nordeste da praia é caracterizada pela presença
de um píer, estrutura classificada com ISL 1.

Praia do Pontal da Barra

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia do Pontal da Barra

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Pontal da Barra

Localidade:

Praia do Pontal da Barra

Município:
Estado:

Maceió
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de
skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza do píer será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Sobral

Município:
Estado:

Localização

Maceió
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°40'47.01"

S

Longitude:

35°45'30.78"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do município de Maceió, seguir para a Avenida
Assis Chateubriand, via paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

122 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Dunas

Acesso à Praia do Sobral

Estrutura artificial

Foz de rio
Arroio
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
um píer, enquanto na porção central encontra-se um
emissário submarino, ambientes classificados com ISL 6.
A porção leste da praia é caracterizada pela presença da
foz do Riacho Salgadinho, ambiente classificado com ISL
10 e, portanto considerado área prioritária para proteção.
Presença também de arroios ao longo da faixa de areia.

Observações:

Praia do Sobral

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Industrial

Residencial

Emissário submarino na Praia do Sobral

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Sobral

Localidade:

Praia do Sobral

Município:
Estado:

Maceió
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Para a limpeza da foz do Riacho Salgadinho serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

PARIPUEIRA/AL

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Paripueira/AL.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Recifes de corais em frente à praia
Foz do Rio Tabuba e seus manguezais na porção norte

Praia de Sonho Verde

16

Presença de recifes de corais em frente à praia
Foz de rio na porção sul da praia

Praia de Costa Brava

16

Recifes de corais em frente à praia
Arroio na porção norte da praia

Praia de Paripueira

16

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Paripueira
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

PAM Raquel Vasco

Telefone:

(82) 3293-1843

Logradouro:

Rua Carlos Bornes

Número:

s/n

Município/Estado:

Paripueira/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Hospital Universitário Professor Alberto Antunes

Telefone:

(82) 3202-3800

Logradouro:

Avenida Lourival Melo Mota

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Cidade Universitária

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

13° Distrito Policial de Paripueira

Telefone:

(82) 3293-1078

Logradouro:

Avenida Antônio Reinaldo

Número:

s/n

Município/Estado:

Paripueira/AL

Bairro:

Centro

Nome:

1º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

193 / (82) 3315-2841

Logradouro:

Avenida Siqueira Campos

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Trapiche da Barra

Localidade:

Praia de Costa Brava

Município:
Estado:

Localização

Paripueira
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°28'17.42"

S

Longitude:

35°33'0.08"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do centro da localidade de Paripueira, seguir
para a Rua Marechal Hermes da Fonseca, via não pavimentada que dá acesso à praia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Costa Brava

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

196 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Restinga
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
uma foz de rio, ambiente classificado com ISL 10.
Os ambientes descritos acima são considerados áreas
prioritárias para proteção.

Praia de Costa Brava

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Barcos de pesca na Praia de Costa Brava

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Foz de rio na Praia de Costa Brava

Localidade:

Praia de Costa Brava

Município:
Estado:

Paripueira
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Paripueira

Município:
Estado:

Localização

Paripueira
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°28'8.21"

S

Longitude:

35°32'47.57"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101 norte, na altura do centro da localidade de Paripueira,
seguir pela Rua Nova, via pavimentada que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

196 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Acesso à Praia de Paripueira

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Arroio
Restinga
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9, considerado área
prioritária para proteção.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
um arroio.

Pequena foz de rio na Praia de Paripueira

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Pesca

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Barcos de pesca na Praia de Paripueira

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia de Paripueira

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Sonho Verde

Município:
Estado:

Localização

Paripueira
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°27'6.49"

S

Longitude:

35°31'46.05"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura centro da localidade de Paripueira, seguir
sentido norte por cerca de 3 km para acessar via não pavimentada que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Acesso à Praia de Sonho Verde

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

196 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Restinga
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Observações:

Coqueiral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9, considerado área
prioritária para proteção.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Tabuba e manguezal, ambientes classificados
com ISL 10 e, portanto, considerados áreas prioritárias
para proteção.

Praia de Sonho Verde

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Praia de Sonho Verde

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Curral de pesca na Praia de Sonho Verde

Localidade:

Praia de Sonho Verde

Município:
Estado:

Paripueira
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Tabuba serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

BARRA DE SANTO ANTÔNIO/AL

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Barra de Santo Antônio/AL.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Recifes de corais em frente à praia
Foz do Rio Tabuba e seus manguezais na porção central

Praia da Tabuba

16

Recifes de corais em frente à praia
Rio Santo Antônio e seus manguezais na porção norte

Praia da Maré Mansa

16

Foz do Rio Santo Antônio Grande e seus manguezais

Praia da Ilha Crôa (Barra de Santo
Antônio)

16

Recifes de corais em frente à praia
Foz do Rio Santo Antônio e seus manguezais na porção sul

Ilha da Crôa (Barra de Santo Antônio)

16

Recifes de corais em frente à ilha
Foz do Rio Santo Antônio e seus manguezais na porção sul

Ilha da Crôa (Village Hotel)

16

Recifes de corais em frente à praia

Praia do Carro Quebrado

16

Recifes de corais em frente à praia

Praia da Pedra da Cebola

16

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Barra de Santo Antônio
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Secretaria Municipal de Saúde de Barra de São Miguel

Telefone:

(82) 3291-1588

Logradouro:

Avenida Pedro Cavalcante

Número:

s/n

Município/Estado:

Barra de Santo Antônio/AL

Bairro:

Barra I Centro

Nome:

Centro Médico e Bucomaxilo

Telefone:

(82) 3291-1422

Logradouro:

Avenida Pedro Cavalcante

Número:

388

Município/Estado:

Barra de Santo Antônio/AL

Bairro:

Centro

Nome:

PAM Raquel Vasco

Telefone:

(82) 3293-1843

Logradouro:

Rua Carlos Bornes

Número:

s/n

Município/Estado:

Paripueira/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

19° Distrito Policial de Barra de Santo Antonio

Telefone:

(82) 3291-1282

Logradouro:

Travessa Rita da Silva

Número:

57

Município/Estado:

Barra de Santo Antônio

Bairro:

Centro

Nome:

1º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

193 / (82) 3315-2841

Logradouro:

Avenida Siqueira Campos

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Trapiche da Barra

Localidade:

Ilha da Crôa (Village Hotel)

Município:
Estado:

Localização

Barra de Santo Antônio
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°23'20.71"

S

Longitude:

35°29'40.97"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do centro da localidade de Barra de Santo
Antônio, acessar a ponte sobre o Rio Santo Antônio para seguir por vias não pavimentadas
em direção ao Village Hotel, propriedade que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Ilha da Crôa (Village Hotel)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

196 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.

Ilha da Crôa (Village Hotel)

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Ilha da Crôa (Village Hotel)

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Ilha da Crôa (Village Hotel)

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Ilha da Crôa (Barra de Santo Antônio)

Município:
Estado:

Localização

Barra de Santo Antônio
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°24'38.14"

S

Longitude:

35°29'49.70"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do centro da localidade de Barra de Santo
Antônio, seguir para a ponte sobre o Rio Santo Antônio para acessar a praia por via
pavimentada.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia da Ilha da Crôa

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

196 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Restinga
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Santo Antônio e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10.

Praia da Ilha da Crôa

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Pesca

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia da Ilha da Crôa

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Ilha da Crôa

Localidade:

Praia da Ilha da Crôa (Barra de Santo Antônio)

Município:
Estado:

Barra de Santo Antônio
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Santo Antônio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Maré Mansa

Município:
Estado:

Localização

Barra de Santo Antônio
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°25'19.95"

S

Longitude:

35°30'3.42"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, no centro da localidade de Paripueira, seguir sentido
norte por 8 km para acessar via não pavimentada que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

196 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Restinga
Manguezal
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Acesso à Praia da Maré Mansa

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença do
Rio Santo Antônio e manguezal, ambientes classificados
com ISL 10.

Praia da Maré Mansa

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Praia da Maré Mansa

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Santo Antônio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de
contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia da Maré Mansa

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Pedra da Cebola

Município:
Estado:

Localização

Barra de Santo Antônio
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°20'59.79"

S

Longitude:

35°27'55.92"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do centro da localidade de Barra de Santo
Antônio, seguir pela ponte sobre o Rio Santo Antônio para acessar a praia da Ilha da Crôa por
via pavimentada. Seguir pela faixa de areia por aproximadamente 10 km.
Restrição de acesso:

Apenas em maré baixa

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Praia da Pedra da Cebola

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Falésia
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9 e também pela presença
de falésias, ambiente classificado com ISL 1.

Praia da Pedra da Cebola

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Praia da Pedra da Cebola

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza das falésias serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de
baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia da Pedra da Cebola

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Tabuba

Município:
Estado:

Localização

Barra de Santo Antônio
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°26'31.70"

S

Longitude:

35°31'24.86"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, no centro da localidade de Paripueira, seguir sentido
norte por 6 km para acessar via não pavimentada que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Acesso à Praia da Tabuba

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

196 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção central da praia é caracterizada pela presença
da foz do Rio Tabuba e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10.

Praia da Tabuba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área

Praia da Tabuba

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do RioTabuba serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de
contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia da Tabuba

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Carro Quebrado

Município:
Estado:

Localização

Barra de Santo Antônio
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°21'14.44"

S

Longitude:

35°28'7.81"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do centro da localidade de Barra de Santo
Antônio, seguir por aproximadamente 7 km por via não pavimentada até a entrada de
propriedade particular, para então seguir a pé por 300 metros até a praia.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

A pé

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia do Carro Quebrado

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Falésia
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9 e também pela presença
de falésias, ambiente classificado com ISL 1.

Praia do Carro Quebrado

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza

Praia do Carro Quebrado

Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza das falésias serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de
baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia do Carro Quebrado

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

PASSO DO CAMARAGIBE/AL

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Passo de Camaragibe/AL.
Área Prioritária
Recifes de corais em frente à praia
Área de maricultura
Foz do rio Camaragibe e seus manguezais na porção sul
Recifes de corais em frente à praia
Área de maricultura
Arroios nas extremidades da praia
Recifes de corais na porção sul da praia
Foz do Rio Camaagibe e seus manguezais na porção norte

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Praia Barra do Camaragibe

15

Praia do Marceneiro

15

Praia dos Morros

15

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Passo de Camaragibe
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Dr. Carlos Gomes de Barros

Telefone:

(82) 3258-1393

Logradouro:

Rua São Sebastião

Número:

170

Município/Estado:

Passo de Camaragibe/AL

Bairro:

Centro

Nome:

UBS Prefeito Cyridião Durval Peixoto

Telefone:

(82) 3258-1139

Logradouro:

Rua São Sebastião

Número:

s/n

Município/Estado:

Passo de Camaragibe/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

94° Distrito Policial de Passo de Camaragibe

Telefone:

(82) 3258-1293

Logradouro:

Rua Alba Belo

Número:

38

Município/Estado:

Passo de Camaragibe/AL

Bairro:

Centro

Nome:

19° Distrito Policial de Barra de Santo Antonio

Telefone:

(82) 3291-1282

Logradouro:

Travessa Rita da Silva

Número:

57

Município/Estado:

Barra de Santo Antônio

Bairro:

Centro

Localidade:

Praia Barra do Camaragibe

Município:
Estado:

Localização

Passo do Camaragibe
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°18'48.70"

S

Longitude:

35°24'55.23"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Barra do Camaragibe, seguir
por vias pavimentadas até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia Barra do Camaragibe

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Planície de maré

Unidade de Conservaçâo:

Restinga
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Observações:

Manguezal

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
planície de maré, ambiente classificado com ISL 7 e da
foz do Rio Camaragibe e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10 e, portanto, considerados áreas
prioritárias para proteção.

Acesso à Praia Barra do Camaragibe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Residencial

Comercial

Maricultura
Observações:

Presença de currais de pesca na localidade.

Foz do Rio Camaragibe

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Barra do Camaragibe

Localidade:

Praia Barra do Camaragibe

Município:
Estado:

Passo do Camaragibe
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Camaragibe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Marceneiro

Município:
Estado:

Localização

Passo do Camaragibe
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°17'44.30"

S

Longitude:

35°23'41.14"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do centro da localidade de São Miguel dos
Milagres, seguir sentido sul da AL-101 por aproximadamente 4 km para acessar via
pavimentada que dá acesso a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Marcineiro

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Arroio
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
As extremidades da praia praia são caracterizadas pela
presença de arroios.

Praia do Marcineiro

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de currais de pesca na localidade.

Maricultura

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia do Marcineiro

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia do Marcineiro

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia dos Morros

Município:
Estado:

Localização

Passo do Camaragibe
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°19'32.29"

S

Longitude:

35°26'10.10"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do centro da localidade de Barra de São Miguel,
seguir por aproximadamente 10 km para acessar a fazenda que dá acesso à praia. O acesso é
feito mediante autorização prévia.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia dos Morros

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Planície de maré
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Observações:

Manguezal

Recife de coral

A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
recifes de coral, ambiente classificado com ISL 9 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
planície de maré, ambiente classificado com ISL 7 e da
foz do Rio Camaragibe e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10 e, portanto, considerados áreas
prioritárias para proteção.

Entrada da propriedade particluar para
acessar a Praia dos Morros

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia dos Morros
(Fonte: www.panoramio.com)

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Rio Camaragibe e manguezal

Localidade:

Praia dos Morros

Município:
Estado:

Passo do Camaragibe
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Camaragibe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
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SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/AL

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de São Miguel dos Milagres/AL.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Recifes de corais em frente à praia

Praia de São Miguel dos Milagres

15

Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio e seus manguezais ao norte da praia

Praia do Toque

15

Recifes de corais em frente à praia
Foz do Rio Tatuamunha e seus manguezais na porção norte

Praia de Porto da Rua

15

Recifes de corais em frente à praia
Área de maricultura
Arroios ao longo da praia

Praia do Riacho

15

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

São Miguel dos Milagres
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Secretaria de Saúde de São Miguel dos Milagres

Telefone:

(82) 3295-1212

Logradouro:

Rua Vigário Belo

Número:

s/n

Município/Estado:

São Miguel dos Milagres/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Hospital Dr. Carlos Gomes de Barros

Telefone:

(82) 3258-1393

Logradouro:

Rua São Sebastião

Número:

170

Município/Estado:

Passo de Camaragibe/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

94° Distrito Policial de Passo de Camaragibe

Telefone:

(82) 3258-1293

Logradouro:

Rua Alba Belo

Número:

38

Município/Estado:

Passo de Camaragibe/AL

Bairro:

Centro

Nome:

19° Distrito Policial de Barra de Santo Antonio

Telefone:

(82) 3291-1282

Logradouro:

Travessa Rita da Silva

Número:

57

Município/Estado:

Barra de Santo Antônio

Bairro:

Centro

Localidade:

Praia de Porto da Rua

Município:
Estado:

Localização

São Miguel dos Milagres
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°14'39.08"

S

Longitude:

35°20'52.63"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Porto da Rua no município de
São Miguel dos Milagres, acessar a praia por vias pavimentadas.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Planície de maré
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Acesso à Praia de Porto da Rua

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Tatuamunha e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10.
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de planície de maré, classificada com ISL 7.

Praia de Porto da Rua

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de Porto da Rua

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Porto da Rua

Localidade:

Praia de Porto da Rua

Município:
Estado:

São Miguel dos Milagres
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Tatuamunha serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de São Miguel dos Milagres

Município:
Estado:

Localização

São Miguel dos Milagres
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°16'1.00"

S

Longitude:

35°21'54.67"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de São Miguel dos Milagres,
seguir para a praia por vias pavimentadas.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Acesso à Praia de São Miguel dos Milagres

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.

Praia de São Miguel dos Milagres

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Comercial

Pesca
Presença de curral de pesca na localidade.

Observações:

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de São Miguel dos Milagres

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia de São Miguel dos Milagres

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Riacho

Município:
Estado:

Localização

São Miguel dos Milagres
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°16'59.51"

S

Longitude:

35°23'2.01"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do centro da localidade de São Miguel dos
Milagres, seguir por aproximadamente 3 km sentido sul para acessar via não pavimentada
que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Riacho

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Arroio
Restinga
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
Presença de arroios ao longo da faixa de areia.

Praia do Riacho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial
Observações:

Presença de curral de pesca na localidade.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Foz de riacho na Praia do Riacho

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia do Riacho

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Toque

Município:
Estado:

Localização

São Miguel dos Milagres
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°14'59.74"

S

Longitude:

35°21'4.55"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de São Miguel dos Milagres,
seguir por aproximadamente 2 km sentido norte para acessar via não pavimentada que dá
acesso a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Toque

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Restinga
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção norte é caracterizada pela presença de um
pequeno rio e mangue, ambiente classificado com ISL 10.

Praia do Toque

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia do Toque

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção
mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Arroio na Praia do Toque

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
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PORTO DE PEDRAS/AL

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
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Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Porto de Pedras/AL.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Recifes de corais em frente à praia
Foz do rio Tatuamunha e seus manguezais na porção sul

Praia de Tatuamunha

14

Recifes de corais em frente à praia

Praia de Lages

14

Recifes de corais em frente à praia
Arroios nas porções norte e sual da praia

Praia do Patacho

14

Recifes de corais em frente à praia
Foz do Rio Manguaba na porção norte

Praia de Porto de Pedras

14

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Porto de Pedras
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Secretaria de Saúde de Porto de Pedras

Telefone:

(82) 3298-1151

Logradouro:

Praça Nossa Senhora da Glória

Número:

s/n

Município/Estado:

Porto de Pedras/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Posto de Saúde de Porto de Pedras

Telefone:

(82) 3298-1278

Logradouro:

Avenida José Moraes de Mendonça

Número:

s/n

Município/Estado:

Porto de Pedras/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Unidade de Saúde da Família Valdomero A da Costa

Telefone:

(82) 3298-1216

Logradouro:

Rua 09 de Julho

Número:

s/n

Município/Estado:

Porto de Pedras/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

95° Distrito Policial de Porto de Pedras

Telefone:

(82) 3298-1177

Logradouro:

Rua Dr. Sebastião da Hora

Número:

s/n

Município/Estado:

Porto de Pedras/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Delegacia Distrital de Japaratinga Geral

Telefone:

(82) 3297-1180

Logradouro:

Rua Antônio Alvim

Número:

s/n

Município/Estado:

Japatiringa/AL

Bairro:

Centro

Localidade:

Praia de Lages

Município:
Estado:

Localização

Porto das Pedras
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°11'46.14"

S

Longitude:

35°18'53.61"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na localidade de Porto de Pedras, seguir por
aproximadamente 5 km sentido sul para acessar estrada de terra que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Coqueiral
Arroio
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Acesso à Praia de Lages

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
Presença de arroios ao longo da faixa de areia.

Praia de Lages

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Lages

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.

Praia de Lages

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Porto de Pedras

Município:
Estado:

Localização

Porto das Pedras
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9° 9'44.10"

S

Longitude:

35°17'43.49"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Porto de Pedras, acessar a
praia por vias pavimentadas.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Porto de Pedras

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Planície de maré

Unidade de Conservaçâo:

Restinga
Manguezal
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Observações:

Coqueiral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
planície de maré, ambiente classificado com ISL 7 e foz
do Rio Manguaba com manguezal, ambiente classificado
com ISL 10.

Praia de Porto de Pedras

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de Porto de Pedras

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Foz do Rio Manguaba e planície de maré na

Localidade:

Praia de Porto de Pedras

Município:
Estado:

Porto das Pedras
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Manguaba serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Tatuamunha

Município:
Estado:

Localização

Porto das Pedras
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°13'8.59"

S

Longitude:

35°19'44.11"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura do centro da localidade de Porto de Pedras,
seguir por aproximadamente 6 km sentido sul para acessar via não pavimentada que dá
acesso a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Tatuamunha

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Planície de maré
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
planície de maré, ambiente classificado com ISL 7 e da
foz do Rio Tatuamunha e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10.

Praia de Tatuamunha

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Foz do Rio Tatuamunha

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Foz do Rio Tatuamunha

Localidade:

Praia de Tatuamunha

Município:
Estado:

Porto das Pedras
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Tatuamunha serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Patacho

Município:
Estado:

Localização

Porto das Pedras
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9°11'6.38"

S

Longitude:

35°18'4.55"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Porto de Pedras, seguir por
aproximadamente 4 km sentido sul para acessar estrada de terra batida que dá acesso à praia
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Patacho

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Coqueiral
Arroio
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
Presença de arroios nas porções norte e sul da praia.

Acesso à Praia do Patacho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Patacho

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.

Praia do Patacho

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

JAPARATINGA/AL

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Japaratinga/AL.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Recifes areníticos em frente à praia
Foz do Rio Manguaba e seus manguezais na porção sul

Praia do Pontal do Boqueirão

14

Recifes de corais em frente à praia

Praia do Boqueirão

14

Recifes de corais em frente à praia
Arroio na porção norte da praia

Praia Barreira do Boqueirão

14

Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio na porção central da praia
Arroios nas porções sul e norte da praia

Praia de Bitingui

14

Recifes de corais em frente à praia

Praia de Japaratinga

14

Foz do Rio Manguaba e seus manguezais

Praia de Porto de Pedras

14

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Japaratinga
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Centro de Saúde de Japaratinga

Telefone:

(82) 3297-1178

Logradouro:

Rua Antônio Alvim

Número:

139

Município/Estado:

Japaratinga/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Unidade de Saúde Ceciliano Coelho PS de Barreiras

Telefone:

(82) 3297-1331

Logradouro:

Rua Nossa Senhora da Penha

Número:

s/n

Município/Estado:

Japaratinga/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Delegacia Distrital de Japaratinga Geral

Telefone:

(82) 3297-1180

Logradouro:

Rua Antônio Alvim

Número:

s/n

Município/Estado:

Japatiringa/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Quartel do 2º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

(82) 3296-2026

Logradouro:

Rua Loteamento Praia Maragogi

Número:

41 Qd. S, lote 11

Município/Estado:

Maragogi/AL

Bairro:

Centro

Localidade:

Praia Barreira do Boqueirão

Município:
Estado:

Localização

Japaratinga
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9° 7'29.63"

S

Longitude:

35°16'41.28"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Porto de Pedras, fazer a
travessia do Rio Manguaba por balsa para então seguir por 5 km sentido norte e acessar vias
não pavimentadas que dão acesso a praia.
Outra opção de acesso é a partir da AL-101, na altura da localidade de Japaratinga, seguir por
aproximadamente 8 km sentido sul, por via pavimentada até a Praia da Barreira do Boqueirão.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia Barreira do Boqueirão

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia grossa

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Rochas
Arroio
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Praia Barreira do Boqueirão

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
rochas e as porções norte e sul apresentam arroios.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia Barreira do Boqueirão

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Barreira do Boqueirão

Localidade:

Praia Barreira do Boqueirão

Município:
Estado:

Japaratinga
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia grossa serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a
vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de rochas expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Bitingui

Município:
Estado:

Localização

Japaratinga
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9° 6'57.56"S

S

Longitude:

35°16'8.62"W

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Porto de Pedras, fazer a
travessia do Rio Manguaba por balsa para então seguir por 7 km sentido norte e acessar vias
não pavimentadas que dão acesso a praia.
Opção de acesso é a partir da AL-101, na altura da localidade de Japaratinga, seguir por
aproximadamente 6 km sentido sul, por via pavimentada até a Praia da Barreira do Boqueirão.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Bitingui

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Arroio
Planície de maré
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Foz de rio na Praia de Bitingui

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção central da praia é caracterizada pela presença
de uma foz de rio, ambiente classificado com ISL 10.
As porções sul de norte da praia são caracterizadas pela
presença de arroios.
Presença de planície de maré, classificada com ISL 7, em
maré baixa.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Praia de Bitingui
Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Bitingui

Localidade:

Praia de Bitingui

Município:
Estado:

Japaratinga
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Japaratinga

Município:
Estado:

Localização

Japaratinga
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9° 5'18.83"

S

Longitude:

35°15'23.78"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Japaratinga, acessar a praia
por vias pavimentadas.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso á Praia de Japaratinga

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Falésia
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção sul é caracterizada pela presença de falésias,
ambiente classificado com ISL 1.

Praia de Japaratinga

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área

Praia de Japaratinga

Área prioritária para proteção.

Praia de Japaratinga

Localidade:

Praia de Japaratinga

Município:
Estado:

Japaratinga
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza das falésias serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Boqueirão

Município:
Estado:

Localização

Japaratinga
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9° 8'8.44"

S

Longitude:

35°17'9.04"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Porto de Pedras, fazer a
travessia do Rio Manguaba por balsa para então acessar vias não pavimentadas que dão
acesso a praia.
Opção de acesso é a partir da AL-101, na altura da localidade de Japaratinga, seguir por
aproximadamente 8 km sentido sul, por via pavimentada até a Praia do Boqueirão.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Boqueirão

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Coqueiral
Arroio
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

Curral de pesca na Praia do Boqueirão

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
um arroio.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Pesca
Observações:

Presença de currais de pesca na localidade.

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Praia do Boqueirão

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
Para a limpeza do arroio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.

Praia do Boqueirão

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Pontal do Boqueirão

Município:
Estado:

Localização

Japaratinga
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9° 9'26.67"

S

Longitude:

35°17'17.46"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Porto de Pedras, fazer a
travessia do Rio Manguaba por balsa para então acessar vias não pavimentadas que dão
acesso a praia.
Outra opção de acesso é a partir da AL-101, na altura da localidade de Japaratinga, seguir por
aproximadamente 10 km sentido sul, por via pavimentada até o Pontal do Boqueirão.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Pontal do Boqueirão

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Planície de maré

Recife de coral

Foz do Rio Manguaba e planície de maré na
Praia do Pontal do Boqueirão

A praia é caracterizada pela presença de planície de maré,
ambiente classificado com ISL 7.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Manguaba e manguezal, ambiente classificado
com ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Pesca

Manguezal no Rio Manguaba

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Pontal do Boqueirão

Localidade:

Praia do Pontal do Boqueirão

Município:
Estado:

Japaratinga
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Manguaba serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

MARAGOGI/AL

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Maragogi/AL.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Recifes de corais em frente à praia
Área de maricultura

Praia da Ponta dos Mangues

13

Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio na porção norte da praia

Praia de Peroba

13

Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio e seus manguezais na porção sul

Praia de São Bento

14

Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio e seus manguezais na porção norte

Praia do Camacho

14

Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio e seus manguezais nas extremidades da praia

Praia de Maragogi

14

Recifes de corais em frente à praia
Foz do Rio do Pau e manguezais ao sul da praia

Praia do Burgalhau

14

Recifes de corais em frente à praia

Praia de Barra Grande

13

Recifes de corais em frente à praia
Arroio na porção central da praia

Praia do Antunes

13

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Maragogi
Alagoas

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Unidade Mista Maria Vicencia Lima de Lira

Telefone:

(82) 3296-1274

Logradouro:

Rua José Buarque Sampaio

Número:

106

Município/Estado:

Maragogi/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Centro de Saúde de Japaratinga

Telefone:

(82) 3297-1178

Logradouro:

Rua Antônio Alvim

Número:

139

Município/Estado:

Japaratinga/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Quartel do 2º Grupamento de Bombeiros Militar

Telefone:

(82) 3296-2026

Logradouro:

Rua Loteamento Praia Maragogi

Número:

41 Qd. S, lote 11

Município/Estado:

Maragogi/AL

Bairro:

Centro

Nome:

Guarda Municipal

Telefone:

(82) 3296-1657

Logradouro:

Rua José Buarque Sampaio

Número:

s/n

Município/Estado:

Maragogi/AL

Bairro:

Centro

Localidade:

Praia da Ponta dos Mangues

Município:
Estado:

Localização

Maragogi
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

8°57'10.97"

S

Longitude:

35°10'17.68"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Maragogi, seguir por
aproximadamente 10 km sentido norte para acessar via não pavimentada que dá acesso à
praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Ponta dos Mangues

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.

Praia da Ponta dos Mangues

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Comercial

Maricultura

Observações:

Residencial

Curral de pesca presente na localidade

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área

Curral de pesca na Praia da Ponta dos
Mangues

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia da Ponta dos Mangues

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Barra Grande

Município:
Estado:

Localização

Maragogi
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

8°59'0.53"

S

Longitude:

35°11'22.52"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Maragogi, seguir por
aproximadamente 5 km sentido norte para acessar vias não pavimentadas que dão acesso à
praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Barra Grande

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Estrutura artificial

Unidade de Conservaçâo:

Arroio
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Observações:

Coqueiral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
Presença de construções ao longo da costa, estrutura
classificada com ISL 1.
A porção sul é caracterizada pela presença de um arroio.

Praia de Barra Grande

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de Barra Grande

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Barra Grande

Localidade:

Praia de Barra Grande

Município:
Estado:

Maragogi
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por estruturas artificiais será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Maragogi

Município:
Estado:

Localização

Maragogi
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9° 0'43.12"

S

Longitude:

35°13'11.48"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Maragogi, acessar por vias
pavimentadas a Avenida Rui Palmeira, via que da acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Acesso à Praia de Maragogi

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de foz de rio e manguezais, ambientes
classificados com ISL 10.

Praia de Maragogi

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área

Praia de Maragogi

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza das fozes de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção
mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Foz de rio na Praia de Maragogi

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Peroba

Município:
Estado:

Localização

Maragogi
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

8°56'31.08"

S

Longitude:

35°10'9.27"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Maragogi, seguir por
aproximadamente 12 km sentido norte para acessar o condomínio Privê Sol Nascente e seguir
por via não pavimentada que dá acesso a praia.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Peroba

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Estrutura artificial Restinga

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Observações:

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
foz de rio, ambiente classificado com ISL 10.
A praia é caracterizada pela presença de construções
(paredão marítimo), ambiente classificado com ISL 1.

Praia de Peroba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de Peroba

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Peroba

Localidade:

Praia de Peroba

Município:
Estado:

Maragogi
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por paredão marítimo será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de São Bento

Município:
Estado:

Localização

Maragogi
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9° 3'25.05"

S

Longitude:

35°14'21.81"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Japaratinga, seguir por
aproximadamente 3 km sentdo norte, para acessar estrada de terra que dá acesso à praia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de São Bento

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Coqueiral

Unidade de Conservaçâo:

Restinga
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Observações:

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9 e por planície de maré,
classificada com ISL 7.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
foz de rio e manguezal, ambientes classificados com ISL
10.

Foz de rio na Praia de São Bento

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia de São Bento

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de São Bento

Localidade:

Praia de São Bento

Município:
Estado:

Maragogi
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Antunes

Município:
Estado:

Localização

Maragogi
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

8°58'13.91"

S

Longitude:

35°10'40.73"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Maragogi, seguir por
aproximadamente 8 km sentido norte para acessar via não pavimentada que dá acesso à
praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Antunes

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Arroio
Restinga
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção central da praia apresenta um arroio.

Pequena foz de rio na Praia do Antunes

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Antunes

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia do Antunes

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Burgalhau

Município:
Estado:

Localização

Maragogi
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

8°59'51.49"

S

Longitude:

35°12'24.16"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Maragogi, seguir por
aproximadamente 3 km sentido norte, para acessar estrada de terra que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Burgalhau

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Arroio
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Observações:

Restinga

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio do Pau e manguezal, ambiente classificado
com ISL 10, e a porção norte caracterizado pela presença
de um arroio.

Praia do Burgalhau

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Praia do Burgalhau

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Foz do Rio do Pau

Localidade:

Praia do Burgalhau

Município:
Estado:

Maragogi
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio do Pau serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Camacho

Município:
Estado:

Localização

Maragogi
Alagoas

Registro Fotográfico

Latitude:

9° 2'10.94"

S

Longitude:

35°13'49.57"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual AL-101, na altura da localidade de Japaratinga, seguir por
aproximadamente 8 km sentdo norte, para acessar estrada de terra que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Camacho

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

189 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Observações:

Restinga

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
foz de rio e manguezal, ambientes classificados com ISL
10.

Praia do Camacho

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia do Camacho

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Foz de rio na Praia do Camacho

Localidade:

Praia do Camacho

Município:
Estado:

Maragogi
Alagoas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de São José da Coroa Grande/PE.
Área Prioritária
Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio e seus manguezais nas extremidades da praia
Foz do Rio Jacuípe na porção sul da praia
Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio e seus manguezais nas extremidades da praia
Foz do Rio Una na porção norte da praia

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Praia de São José da Coroa Grande

13

Praia do Gravatá

13

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

São José da Coroa Grande
Pernambuco

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Jose Mucio Monteiro

Telefone:

(81) 3676-1192

Logradouro:

Avenida Dr Leopoldo Lins

Número:

s/n

Município/Estado:

Tamandaré/PE

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Delegacia de Polícia da 82ª Circunscrição

Telefone:

(81) 3688-2903

Logradouro:

Rua Lídio Florentino

Número:

68

Município/Estado:

São José da Coroa Grande/PE

Bairro:

Centro

Localidade:

Praia de São José da Coroa Grande

Município:
Estado:

Localização

São José da Coroa Grande
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°53'58.31"

S

Longitude:

35° 8'40.37"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura da localidade de São José da Coroa Grande,
seguir para a Rua Manoel Borba, via pavimentada que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Acesso à Praia de São José da Coroa Grande

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Observações:

Restinga

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de foz de rio e manguezal, sendo ao sul a foz do
Rio Jacuípe, ambientes classificados com ISL 10.

Foz do Rio Jacuípe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Residencial

Comercial

Turística

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de São José da Coroa Grande

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de São José da Coroa Grande

Localidade:

Praia de São José da Coroa Grande

Município:
Estado:

São José da Coroa Grande
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Jacuípe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Gravatá

Município:
Estado:

Localização

São José da Coroa Grande
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°51'55.41"

S

Longitude:

35° 7'45.30"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura da localidade de São José da Coroa Grande,
seguir por aproximadamente 2 km para acessar estrada de terra batida que dá acesso ao
Povoado de Abreu do Una. Seguir até ponte de pedestres, para continuar a pé por 500m até a
praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Gravatá

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Unidade de Conservaçâo:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de foz de rio e manguezal, sendo ao norte a foz
do Rio Una, ambientes classificados com ISL 10.

Observações:

Foz do Rio Una

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia do Gravatá

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Gravatá

Localidade:

Praia do Gravatá

Município:
Estado:

São José da Coroa Grande
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Una serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

BARREIROS/PE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Barreiros/PE.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio e seus manguezais na porção norte da praia

Praia de Mamucaba

13

Foz do Rio Una e seus manguezais na porção sul da praia
Planície de maré na porção sul da praia

Praia de Várzea do Una

13

Recifes de corais em frente à praia

Praia do Porto

13

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Barreiros
Pernambuco

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Jose Mucio Monteiro

Telefone:

(81) 3676-1192

Logradouro:

Avenida Dr Leopoldo Lins

Número:

s/n

Município/Estado:

Tamandaré/PE

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Delegacia de Policia da 72ª Circunscrição

Telefone:

(81) 3675-5854

Logradouro:

Avenida Felisbino de Vasconcelos

Número:

s/n

Município/Estado:

Barreiros/PE

Bairro:

Tibiri

Localidade:

Praia de Mamucaba

Município:
Estado:

Localização

Barreiros
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°47'15.56"

S

Longitude:

35° 6'12.57"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-076, na altura da localidade de Tamandaré, seguir por 5 km
em estrada de terra que dá acesso à praia de Mamucaba.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Restinga
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe

Unidade de Conservaçâo:

Acesso à Praia de Mamucaba

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
foz de rio e manguezal, ambiente classificado com ISl 10
e, portanto, considerado área prioritária para proteção.

Observações:

Praia de Mamucaba

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Vegetação de mangue na Praia de Mamucaba

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção
mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Foz de rio na Praia de Mamucaba

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Várzea do Una

Município:
Estado:

Localização

Barreiros
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°50'9.08"

S

Longitude:

35° 8'1.49"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura da localidade de São José da Coroa Grande,
seguir por aproximadamente 2 km para acessar estrada de terra batida que dá acesso ao
Povoado do Una. Seguir até ponto de embarque para travessia do Rio Una. A travessia para
chegar a praia dura aproximadamente 20 minutos
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer
veículo

Transporte fluvial

Acesso à Praia de Várzea do Una

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia grossa

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Restinga
Coqueiral
Planície de maré
Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais

Observações:

Manguezal

Costão rochoso

Acesso à Praia de Várzea do Una

A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Una, manguezal e planície de maré, ambientes
classificados, respectivamente, com ISL 10, 10 e 9 e,
portanto, considerados áreas prioritárias para proteção.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
costão classificado com ISL 2.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Pesca

Observações:

Pesca realizada dentro do Rio Una.

Praia de Várzea do Una

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4A

Praia de areia grossa

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Manguezal no Rio Una

Localidade:

Praia de Várzea do Una

Município:
Estado:

Barreiros
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia grossa serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a
vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Una serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes
e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Porto

Município:
Estado:

Localização

Barreiros
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°48'27.37"

S

Longitude:

35° 7'11.41"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura da localidade de São José da Coroa Grande,
seguir sentido norte por aproximadamente 10 km até a localidade de Barreiros, para acessar a
estrada de terra em péssimo estádo de conservação para a Praia do Porto. Seguir nesta via
por 10 km para chegar à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Porto

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Costão rochoso
Restinga
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe

Unidade de Conservaçâo:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
As extremidades apresentam costões, classificados com
ISL 2.

Observações:

Acesso à Praia do Porto

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Observações:

Presença de um bar na praia.

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia do Porto

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas
de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia do Porto

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

TAMANDARÉ/PE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Tamandaré/PE.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Recifes de corais em frente à praia

Praia de Campas

13

Recifes de corais em frente à praia
Foz de rio e seus manguezais na porção sul da praia

Praia da Boca da Barra

13

Recifes de corais em frente à praia
Arroio na porção central da praia

Praia de Tamandaré

13

Recifes de corais em frente à praia

Praia do Forte

13

Recifes de corais em frente à praia
Foz do Rio Formoso e seus manguezais na porção norte

Praia dos Carneiros

13

Recifes de corais nas extremidades da praia

Praia do Inabe

13

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Tamandaré
Pernambuco

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Jose Mucio Monteiro

Telefone:

(81) 3676-1192

Logradouro:

Avenida Dr Leopoldo Lins

Número:

s/n

Município/Estado:

Tamandaré/PE

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Delegacia de Polícia da 79ª Circunscrição

Telefone:

(81) 3676-3901

Logradouro:

Rua Nova Campina

Número:

758

Município/Estado:

Tamandaré/PE

Bairro:

Centro

Nome:

Comando do Corpo de Bombeiros Militar

Telefone:

(81) 3413-9102

Logradouro:

Avenida João de Barros

Número:

399

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Boa Vista

Localidade:

Praia da Boca da Barra

Município:
Estado:

Localização

Tamandaré
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°46'24.74"

S

Longitude:

35° 6'23.14"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-076, na altura da localidade de Tamandaré, seguir por vias
não pavimentadas para a praia da Boca da Barra.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Restinga
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe

Acesso à Praia da Boca da Barra

Coqueiral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
foz de rio com manguezal, ambiente classificado com ISL
10.

Observações:

Acesso à Praia da Boca da Barra

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Praia da Boca da Barra

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção
mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou
limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia da Boca da Barra

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Campas

Município:
Estado:

Localização

Tamandaré
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°44'27.42"

S

Longitude:

35° 5'13.84"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-076, na altura da localidadae de Tamandaré, seguir para a
Avenida José Bezerra Sobrinho, via pavimentada paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Acesso à Praia de Campas

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
Apresenta paredão marítimo ao longo da costa, estrutura
classificada com ISL 1.

Acesso à Praia de Campas

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Campas

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
Nas áreas compostas por paredão marítimo será preferencialmente aplicada a técnica de
lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.

Praia de Campas

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Tamandaré

Município:
Estado:

Localização

Tamandaré
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°45'7.41"

S

Longitude:

35° 5'28.19"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-076, na altura da localidadae de Tamandaré, seguir para a
Avenida Leopoldo Lins, via pavimentada que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Tamandaré

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Arroio
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
Presença de um arroio na porção central da praia.

Praia de Tamandaré

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Praia de Tamandaré

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
Para a limpeza dos arroios serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual,
materiais absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.

Praia de Tamandaré

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Forte

Município:
Estado:

Localização

Tamandaré
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°45'34.37"

S

Longitude:

35° 5'52.87"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-076, na altura da localidadae de Tamandaré, seguir para a
Avenida Leopoldo Lins para acessar via não pavimentada que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Acesso à Praia do Forte

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe

Unidade de Conservaçâo:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção central é caracterizada pela presença de um pier
de atracação, estrutura classificada com ISL 1.

Observações:

Acesso à Praia do Forte

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área

Praia do Forte

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do píer de atracação será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de
alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Atracadouro na Praia do Forte

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Inabe

Município:
Estado:

Localização

Tamandaré
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°43'37.66"

S

Longitude:

35° 5'23.26"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-076, na altura da localidadae de Tamandaré, seguir para a
Avenida José Bezerra Sobrinho, via pavimentada paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia do Inabe

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Recife de coral
Recife arenítico
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe

Unidade de Conservaçâo:

As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de recifes de coral, ambiente classificado com
ISL 9 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.
Presença de recifes areníticos, classificados com ISL 5, à
frente da praia.

Observações:

Acesso à Praia do Inabe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área

Praia do Inabe

Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Inabe

Localidade:

Praia do Inabe

Município:
Estado:

Tamandaré
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia dos Carneiros

Município:
Estado:

Localização

Tamandaré
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°42'15.16"

S

Longitude:

35° 4'45.74"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-076, na altura da localidadae de Tamandaré, seguir por
aproximadamente 5 km para acessar a propriedade do restaurante Bora Bora, para seguir por
via não pavimentada até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia dos Carneiros

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe

Observações:

Praia
Manguezal

Restinga

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Formoso e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10 e, portanto, considerados áreas
prioritárias para proteção.

Praia dos Carneiros

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Recifes areniticos com mangue na Praia dos
Carneiros

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia dos Carneiros

Localidade:

Praia dos Carneiros

Município:
Estado:

Tamandaré
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Formoso serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

SIRINHAÉM/PE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Sirinhaém/PE.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Foz de rio e seus manguezais na porção norte da praia

Praia da Barra de Sirinhaém

12

Recifes de corais em frente à praia
Foz do Rio Formoso e seus manguezais na porção sul da praia

Praia de Guadalupe

12

Recifes de corais ao redor da ilha

Ilha de Santo Aleixo

12

Recifes de corais na porção sul da praia

Praia da Gamela

12

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Sirinhaém
Pernambuco

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital e Maternidade Municipal Olimpo M Gouveia

Telefone:

(81) 3577-1156

Logradouro:

Rua Prefeito Uchoa Cavalcante

Número:

70

Município/Estado:

Sirinhaem/PE

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Delegacia de Polícia da 73ª Circunscrição

Telefone:

(81) 3577-2605

Logradouro:

Rua Sebastião Chaves

Número:

s/n

Município/Estado:

Sirinhaém/PE

Bairro:

Centro

Nome:

Comando do Corpo de Bombeiros Militar

Telefone:

(81) 3413-9102

Logradouro:

Avenida João de Barros

Número:

399

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Boa Vista

Localidade:

Praia da Barra de Sirinhaém

Município:
Estado:

Localização

Sirinhaém
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°37'29.54"

S

Longitude:

35° 3'29.57"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-061, na localidade de Sirinhaém, seguir por aproximadamente
8 km para acessar a PE-09 e então acessar a praia por vias não pavimentadas.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Barra de Sirinhaém

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Restinga
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe

Observações:

Manguezal

Recife arenítico

A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
foz de rio e manguezal, ambientes classificados com ISL
10 e, portanto, considerados áreas prioritárias para
proteção.
Presença também de recifes areníticos, classificados com
ISL 5.
Em frente à esta praia localiza-se a Ilha de Santo Aleixo.

Praia da Barra de Sirinhaém

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Foz do Rio Sirinhaém

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Foz do Rio Sirinhaém

Localidade:

Praia da Barra de Sirinhaém

Município:
Estado:

Sirinhaém
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Gamela

Município:
Estado:

Localização

Sirinhaém
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°40'0.34"

S

Longitude:

35° 4'20.11"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-061, na localidade de Sirinhaém, seguir por aproximadamente
8 km para acessar a PE-09, e então seguir por mais 6 km nesta via, sentido guadalupe, para
chegar a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Gamela

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Recife de coral

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe

Observações:

Recife arenítico

Restinga

A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
recifes areníticos, ambiente classificado com ISL 5 e
recifes de coral, ambiente classificado com ISL 9 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Praia da Gamela

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área

Praia da Gamela

Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia da Gamela

Localidade:

Praia da Gamela

Município:
Estado:

Sirinhaém
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Guadalupe

Município:
Estado:

Localização

Sirinhaém
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°41'7.73"

S

Longitude:

35° 5'4.91"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-061, na localidade de Sirinhaém, seguir por aproximadamente
8 km para acessar a PE-09, e então seguir por mais 8 km nesta via, sentido guadalupe, para
chegar a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Guadalupe

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife de coral

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Coqueiral
Arenitos de praia
Dunas
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe

Observações:

Falésia

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
classificados com ISL 9.
Presença de falésias, ambiente classificado com ISL 1 e
arenitos de praia, ambiente classificado com ISL 2 ao
longo da costa.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Formoso e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10.

Acesso à Praia de Guadalupe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Praia de Guadalupe

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Guadalupe

Localidade:

Praia de Guadalupe

Município:
Estado:

Sirinhaém
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Formoso serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos arenitos de praia serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza das falésias serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Guaiamum

Localização

Município:
Estado:

Sirinhaém
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°38'37.09"

S

Longitude:

35° 4'4.63"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-061, na localidade de Sirinhaém, seguir por aproximadamente
8 km para acessar a PE-09, e então seguir por mais 3 km nesta via, sentido guadalupe, para
chegar a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Guaiamum

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Coqueiral
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe

Unidade de Conservaçâo:

Aspectos Socioeconômicos

Praia de Guaiamum

Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Praia de Guaiamum

Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.

Praia de Guaiamum

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Ilha de Santo Aleixo

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Sirinhaém
Pernambuco

Registro Fotográfico
08°36'42"
35°01'24"

S
O

Acesso
A partir da Rodovia PE-060, acessar a Rodovia PE-061 até a localidade de Barra do
Sirinhanhém.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

224 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Costão rochoso

Fisionomia(s) presente(s):

Praia

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Ilha de Santo Aleixo

Rochas

Recife de coral

Terraço exumado
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe
A ilha é caracterizada por costão rochoso, classificado
com ISL 2.
Presença de vegetação na porção superior da ilha e
terraço exumado em seu entorno, ambiente classificado
com ISL 6.
Presença de duas praias de areia fina a média, sendo uma
abrigada, localizada na porção sul da ilha. Ambas são
classificadas com ISL 4. Recifes são encontrados em
trechos ao redor da ilha, ambiente classificado com ISL 9,
e portanto considerado área prioritária para proteção.

Ilha de Santo Aleixo

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Observações:

A ilha apresenta construções abandonadas e pouco
habitadas.

Ilha de Santo Aleixo

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

2A

Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Ilha de Santo Aleixo

Localidade:

Ilha de Santo Aleixo

Município:
Estado:

Sirinhaém
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2015

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

IPOJUCA/PE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de IPOJUCA/PE.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Foz de rio e seus manguezais na porção norte da praia

Praia de Cambôa

11

Recifes de corais em frente à praia
Foz do Rio Merepe e seus manguezais na porção norte

Praia da Enseadinha de Serrambi

12

Manguezais

Ilha da Cocaia

11

Recifes de corais em frente à praia

Praia de Porto de Galinhas

12

Recifes de corais em frente à praia

Praia do Pontal de Serrambi

12

Recifes de corais na porção leste da praia

Praia da Enseada de Serrambi

12

Recifes de corais nas extremidades da praia

Praia Maracaípe

12

Recifes de corais na porção sul da praia

Praia do Cupe

12

Recifes de corais na porção sul da praia
Foz do Rio Merepe e seus manguezais na porção sul

Praia do Pontal de Maracaípe

12

Foz do Rio Sirinhaém e seus manguezais na porção sul da praia

Praia de Toquinho

12

Recifes de corais na porção norte da praia

Praia de Merepe

12

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Ipojuca
Pernambuco

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Santo Cristo de Ipojuca

Telefone:

(81) 3551-1195

Logradouro:

Rua Vereador Antonio Bonifacio

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Maceió

Telefone:

(82) 2121-2500

Logradouro:

Rua Sá e Albuquerque

Número:

s/n

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Jaraguá

Nome:

Aeroporto de Maceió

Telefone:

(82) 3036-5200

Logradouro:

Rodovia BR 104

Número:

Km 91

Município/Estado:

Maceió/AL

Bairro:

Tabuleiro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Corpo de Bombeiros - 2ª Grupamento de Incêndios

Telefone:

(81) 3182-9435

Logradouro:

Complexo Industrial de Suape - PE-060, km 10

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Suape

Nome:

Chefia de Policia Civil

Telefone:

(81) 3184-3803

Logradouro:

Rua da Aurora

Número:

405

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Boa Vista

Localidade:

Praia da Enseada de Serrambi

Município:
Estado:

Localização

Ipojuca
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°33'34.97"

S

Longitude:

35° 0'59.22"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Ipojuca, acessar a PE-051 e
seguir por 13 km até a localidade de Serrambi. Seguir para o condomínio Pontal de Serrambi
para acessar a praia.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Enseada de Serrambi

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Coqueiral

Recife de coral

Recife arenítico
A porção leste da praia é caracterizada pela presença de
recifes de coral, ambiente classificado com ISL 9 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.
A porção oeste apresenta recifes areníticos classificados
com ISL 5.

Observações:

Praia da Enseada de Serrambi

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B
Potencial Uso da Área

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia da Enseada de Serrambi

Uso a ser definido.

Praia da Enseada de Serrambi

Localidade:

Praia da Enseada de Serrambi

Município:
Estado:

Ipojuca
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Enseadinha de Serrambi

Município:
Estado:

Localização

Ipojuca
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°33'39.22"

S

Longitude:

35° 0'28.44"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Ipojuca, acessar a PE-051 e
seguir por 13 km até a localidade de Serrambi. Seguir para o condomínio Enseadinha para
acessar a praia.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Enseadinha de Serrambi

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Estrutura artificial
A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Merepe e manguezal, ambientes classificados
com ISL 10.

Observações:

Recife de coral

Praia da Enseadinha de Serrambi

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Foz do Rio Merepe

Praia da Enseadinha de Serrambi

Localidade:

Praia da Enseadinha de Serrambi

Município:
Estado:

Ipojuca
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por paredão marítimo será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza da foz do Rio Merepe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Cacimbas

Município:
Estado:

Localização

Ipojuca
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°33'50.77"

S

Longitude:

35° 1'34.44"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Ipojuca, acessar a PE-051 e
seguir por 13 km até a localidade de Serrambi. Seguir por vias não pavimentadas até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Cacimbas

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):
Observações:

Areia fina a média

Recife arenítico

Estrutura artificial Estrutura artificial
A praia é caracterizada pela presença de recifes
areníticos, ambiente classificado com ISL 5.
Presença de trechos de paredão marítimo, ambiente
classificado com ISL 1.

Recifes areníticos na Praia de Cacimbas

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5C
Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Recifes areníticos em franja

Paredão marítimo na Praia de Cacimbas

Praia de Cacimbas

Localidade:

Praia de Cacimbas

Município:
Estado:

Ipojuca
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por paredões marítimos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Cambôa

Município:
Estado:

Localização

Ipojuca
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°24'57.81"

S

Longitude:

34°58'18.97"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Ipojuca, acessar a PE-038 e em
seguida a PE-009 até a localidade de Porto de Galinhas. Seguir nesta via por
aproximadamente 5 km sentido norte para acessar via não pavimentada, e então seguir por 5
km até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Cambôa

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Estrutura artificial
A praia é caracterizada pela presença de recifes
areníticos, ambiente classificado com ISL 5.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença do
Porto de Suape, ambiente classificado com ISL 6 e foz de
rio e manguezal, ambientes classificados com ISL 10 e,
portanto, considerados áreas prioritárias para proteção.

Observações:

Recife arenítico

Praia de Cambôa

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5C

Recifes areníticos em franja

Porto do Suape

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Cambôa

Localidade:

Praia de Cambôa

Município:
Estado:

Ipojuca
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do Porto Suape será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Maracaípe

Município:
Estado:

Localização

Ipojuca
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°31'29.91"

S

Longitude:

35° 0'26.14"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Ipojuca, acessar a PE-038 e em
seguida a PE-009 até a localidade de Porto de Galinhas. A partir daí, seguir sinalização para
acessar, por vias pavimentadas, até a Praia de Maracaípe
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Maracaípe

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Coqueiral
Recife de coral
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de recifes de coral, ambiente classificado com
ISL 9 e, portanto, considerado área priortária para
proteção.

Observações:

Acesso à Praia de Maracaípe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Maracaípe

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de
deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia de Maracaípe
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Merepe

Município:
Estado:

Localização

Ipojuca
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°28'23.24"

S

Longitude:

34°59'40.15"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Ipojuca, acessar a PE-038 e em
seguida a PE-009 até a localidade de Porto de Galinhas. Seguir nesta via por
aproximadamente 3 km sentido norte até via de paralelepípedo que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Merepe

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Recife de coral
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
recifes de coral, ambiente classificado com ISL 9 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Observações:

Acesso à Praia de Merepe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Merepe

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de
deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia de Merepe
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Muro Alto

Município:
Estado:

Localização

Ipojuca
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°25'51.68"

S

Longitude:

34°58'43.50"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Ipojuca, acessar a PE-038 e em
seguida a PE-009 até a localidade de Porto de Galinhas. Seguir nesta via por
aproximadamente 5 km sentido norte para acessar via não pavimentada e então seguir por 3
km até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Muro Alto

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Estrutura artificial
A praia é caracterizada pela presença de recifes
areníticos, ambiente classificado com ISL 5 e construções
ao longo da orla.

Observações:

Recife arenítico

Praia de Muro Alto

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5C

Recifes areníticos em franja

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Muro Alto

Praia de Muro Alto

Localidade:

Praia de Muro Alto

Município:
Estado:

Ipojuca
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por estruturas artificiais expostas será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de
materiais absorventes.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Porto de Galinhas

Município:
Estado:

Localização

Ipojuca
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°30'12.98"

S

Longitude:

35° 0'5.27"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Ipojuca, acessar a PE-038 e em
seguida a PE-009 até a localidade de Porto de Galinhas, para então, acessar a Avenida Beira
Mar, via pavimentada paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Porto de Galinhas

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Coqueiral
Estrutura artificial
A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
Presença de paredões marítimos classificados com ISL 1.

Observações:

Recife de coral

Paredão marítimo na Praia de Porto de
Galinhas

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área

Praia de Porto de Galinhas

Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por paredões marítimos será preferencialmente aplicada a técnica de
lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia de Porto de Galinhas

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Toquinho

Município:
Estado:

Localização

Ipojuca
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°35'23.01"

S

Longitude:

35° 2'33.67"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Ipojuca, acessar a PE-051 e
seguir por 13 km até a localidade de Serrambi. Seguir por mais 3 km em estrada não
pavimentada para acessar o condomínio de casas que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Toquinho

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

204 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Recife arenítico Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Observações:

Areia fina a média

Manguezal

Estrutura artificial

Restinga
Coqueiral
Costão rochoso
A praia é caracterizada pela presença de recifes
areníticos, ambiente classificado com ISL 5.
Presença de paredão marítimo ao longo da costa,
ambiente classificado com ISL 1.
A porção sul é caracterizada pela presença da foz do Rio
Sirinhaém e manguezal, ambientes classificados com ISL
10 e, portanto, considerados áreas prioritárias para
proteção.
Adjacente a esta praia, ao sul, está localizada a Ilha de
Santo Aleixo, caracterizada pela presença de costões
rochosos e praias, apresentando ISL 1 e 4,
respectivamente.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Acesso à Praia de Toquinho

Manguezal no Rio Sirinhaém

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5C

Recifes areníticos em franja

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Toquinho

Localidade:

Praia de Toquinho

Município:
Estado:

Ipojuca
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia acima descrita.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por paredões marítimos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza da foz do Rio Sirinhaém serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Cupe

Município:
Estado:

Localização

Ipojuca
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°27'10.39"

S

Longitude:

34°59'4.77"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Ipojuca, acessar a PE-038 e em
seguida a PE-009 até a localidade de Porto de Galinhas. Seguir nesta via por
aproximadamente 5 km sentido norte até via não pavimentada que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Cupe

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia grossa

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Recife de coral
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
recifes de coral, ambiente classificado com ISL 9 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.

Observações:

Acesso à Praia do Cupe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4A

Praia de areia grossa

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Cupe

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de
deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Praia do Cupe
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia grossa serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Pontal de Maracaípe

Município:
Estado:

Localização

Ipojuca
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°31'54.94"

S

Longitude:

35° 0'24.66"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Ipojuca, acessar a PE-038 e em
seguida a PE-009 até a localidade de Porto de Galinhas. A partir daí, seguir sinalização para
acessar a Praia de Maracaípe e continuar pela faixa de areia até o Pontal de Maracaípe.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Acesso à Praia do Pontal de Maracaípe

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Recife de coral
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
recifes de coral, ambiente classificado com ISL 9 e foz do
Rio Merepe e manguezal, ambientes classificados com
ISL 10. Ambos são considerados áreas prioritárias para
proteção.

Observações:

Acesso à Praia do Pontal de Maracaípe

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia do Pontal de Maracaípe

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia do Pontal de Maracaípe

Localidade:

Praia do Pontal de Maracaípe

Município:
Estado:

Ipojuca
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Merepe serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Pontal de Serrambi

Município:
Estado:

Localização

Ipojuca
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°33'44.04"

S

Longitude:

35° 0'26.36"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Ipojuca, acessar a PE-051 e
seguir por 13 km até a localidade de Serrambi. Seguir para o condomínio Pontal de Serrambi
para acessar a praia.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia do Pontal de Serrambi

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Estrutura artificial
A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
As extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de enrocamentos classificados com ISL 6.

Observações:

Recife de coral

Praia do Pontal de Serrambi

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Pontal de Serrambi

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de
alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia do Pontal de Serrambi

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Ilha da Cocaia

Município:
Estado:

Localização
Latitude:
Longitude:

Ipojuca
Pernambuco

Registro Fotográfico
08°22'48.49"
34°57'42.51"

S
O

Acesso
A ilha é localizada ao lado do Porto de Suape. A partir da rodovia estadual PE-060, na altura
do município de Cabo de Santo Agostinho, acessar a PE-028 e seguir até a localidade
Enseada dos Corais. Acessar a Rua Joaquim Rodrigues da Cunha e seguir em direção ao
Resort Vila Galé, propriedade que dá acesso à praia de Suape. Seguir por via marítima até a
Ilha da Cocaia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Transporte marítimo

Ilha da Cocaia

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

223 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Manguezal
Recife arenítico
A ilha é caracterizada por praia de areia fina a média,
abrigada, ambiente classificado com ISL 4.
Protegida da ação das ondas pela presença de recifes
areníticos localizados na frente da ilha, classificados com
ISL 5.
Presença de manguezal, ambiente classificado com ISL
10, e portanto considerado área prioritária para proteção

Observações:

Ilha da Cocaia

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Recifes areníticos em frente à ilha.

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza
natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual ou limpeza natural.

Ilha da Cocaia

Fonte:

Witt O'Brien's Brasil, 2015

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Cabo de Santo Agostinho/PE.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Foz do Rio Massangana e seus manguezais na porção sul
Planíce de maré

Praia de Suape

11

Recifes de corais em frente à praia
Foz do Rio Jaboatão e seus manguezais na porção norte

Praia do Paiva

11

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Santa Helena

Telefone:

(81) 3521-0975

Logradouro:

Avenida Presidente Getúlio Vargas

Número:

428

Município/Estado:

Cabo de Santo Agostinho/PE

Bairro:

Centro

Nome:

Hospital Samaritano

Telefone:

(81) 3518-0287

Logradouro:

Rua Marinho Correia Filho

Número:

38

Município/Estado:

Cabo de Santo Agostinho/PE

Bairro:

Centro

Nome:

Casa Saúde e Maternidade São Sebastião

Telefone:

(81) 3521-0430

Logradouro:

Avenida Presidente Getúlio Vargas

Número:

864

Município/Estado:

Cabo de Santo Agostinho/PE

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Cabedelo

Telefone:

(83) 3250-3000

Logradouro:

Rua Presidente João Pessoa

Número:

s/n

Município/Estado:

Cabedelo/PB

Bairro:

Centro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

Nome:

Aeroporto Castro Pinto

Telefone:

(83) 3041-4200

Logradouro:

Avenida Marechal Rondon

Número:

s/n

Município/Estado:

Bayeux/PB

Bairro:

Aeroporto

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

10ª Delegacia Seccional de Polícia

Telefone:

(81) 3182-5445

Logradouro:

Rua Nova

Número:

233

Município/Estado:

Cabo de Santo Agostinho/PE

Bairro:

Santo Inácio

Nome:

Comando do Corpo de Bombeiros

Telefone:

(81) 3413-9102

Logradouro:

Avenida João de Barros

Número:

399

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Boa Vista

Localidade:

Praia da Enseada dos Corais

Município:
Estado:

Localização

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°19'51.38"

S

Longitude:

34°57'2.72"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Cabo de Santo Agostinho,
acessar a PE-028 e seguir até a localidade Enseada dos Corais. Acessar a Rua Joaquim
Rodrigues da Cunha e seguir para a Avenida Grinaldo de Sousa Leão, via pavimentada
paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Enseada dos Corais

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia
Recife arenítico
A praia é caracterizada pela presença recife arenítico
classificado com ISL 5.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
depósito de tálus, ambiente classificado com ISL 6.

Observações:

Praia da Enseada dos Corais

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5C
Potencial Uso da Área

Recifes areníticos em franja

Praia da Enseada dos Corais

Uso a ser definido.

Praia da Enseada dos Corais

Localidade:

Praia da Enseada dos Corais

Município:
Estado:

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de depósito de tálus (rochas expostas) serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou
limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Pedra do Xaréu

Município:
Estado:

Localização

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°18'10.32"

S

Longitude:

34°56'53.10"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Cabo de Santo Agostinho,
acessar a PE-028 e seguir até a localidade Enseada dos Corais. Acessar a Avenida Dois e
seguir por aproximadamente 3 km até estrada de terra que dá acesso à praia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Pedra do Xaréu

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Costão rochoso Terraço exumado Arenito de praia
A praia é caracterizada pela presença de terraços
exumados, ambiente classificado com ISL 6.
Presença de arenitos de praia classificados com ISL 2.

Observações:

Praia da Pedra do Xaréu

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

6E

Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções lateríticas
(disformes e porosas)

Potencial Uso da Área

Praia da Pedra do Xaréu

Uso a ser definido.

Praia da Pedra do Xaréu

Localidade:

Praia da Pedra do Xaréu

Município:
Estado:

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos arenitos de praia (beach rocks ) serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza do terraço exumado serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Calhetas

Município:
Estado:

Localização

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°20'41.37"

S

Longitude:

34°56'37.42"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Cabo de Santo Agostinho,
acessar a PE-028 e seguir até a localidade Enseada dos Corais. Acessar a Rua Joaquim
Rodrigues da Cunha e seguir por 4 km em direção ao Resort Vila Galé até a estrada de terra
que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Calhetas

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia grossa

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas
Costão rochoso
Ambas extremidades da praia são caracterizadas pela
presença de costões rochosos e depósto de tálus
(rochas), ambientes classificado com ISL 2 e 6,
respectivamente.

Observações:

Acesso à Praia de Calhetas

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4A

Praia de areia grossa

Praia de Calhetas

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia grossa serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de depósito de tálus (rochas) e costões rochosos abrigados serão
preferencialmente aplicadas as técnicas de bombeamento a vácuo, lavagem de baixa pressão
ou limpeza natural.

Praia de Calhetas

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Gaibu

Município:
Estado:

Localização

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°20'29.66"

S

Longitude:

34°56'59.33"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Cabo de Santo Agostinho,
acessar a PE-028 e seguir até a localidade Enseada dos Corais. Acessar a Rua Joaquim
Rodrigues da Cunha e seguir para a Avenida Beira Mar, via pavimentada que dá acesso à
praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Gaibu

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas
Costão rochoso
Recife arenítico
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
depósito de tálus, ambiente classificado com ISL 6.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
recifes areníticos, ambiente classificado com ISL 5.

Observações:

Acesso à Praia de Gaibu

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área

Praia de Gaibu

Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Gaibu

Localidade:

Praia de Gaibu

Município:
Estado:

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de depósito de tálus (rochas) e costões rochosos expostos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão,
remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Itapuama

Município:
Estado:

Localização

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°17'35.06"

S

Longitude:

34°57'8.50"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Cabo de Santo Agostinho,
acessar a PE-028 e seguir até a localidade Enseada dos Corais. Acessar a Avenida Dois e
seguir por aproximadamente 4 km até via pavimentada que dá acesso à praia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Itapuama

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas

Observações:

Costão rochoso

Coqueiral

Recife arenítico
Presença de trechos de recifes areníticos paralelos à
costa, ambiente classificado com ISL 5.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
depósito de tálus (rochas), ambiente classificado com ISL
6.

Acesso à Praia de Itapuama

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

3A

Praia dissipativa de areia média a fina, exposta

Praia de Itapuama

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Itapuama

Localidade:

Praia de Itapuama

Município:
Estado:

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de depósito de tálus (rochas) expostas serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou
limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Suape

Município:
Estado:

Localização

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°21'51.23"

S

Longitude:

34°57'29.89"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Cabo de Santo Agostinho,
acessar a PE-028 e seguir até a localidade Enseada dos Corais. Acessar a Rua Joaquim
Rodrigues da Cunha e seguir em direção ao Resort Vila Galé, propriedade que dá acesso à
praia.
Restrição de acesso:

Propriedade particular

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Suape (Entrada do Resort
Vila Galé)

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Recife arenítico

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Observações:

Areia fina a média

Estrutura artificial

Planície de maré
A praia é caracterizada pela presença de recifes
areníticos, classificado com ISL 5.
Presença de planície de maré, ambiente classificado com
ISL 9 e, portanto considerado área prioritária para
proteção.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença do
Porto de Suape, estrutura classificada com ISL 8 e da foz
do Rio Massangana e manguezal, ambientes classificados
com ISL 10 também considerados áreas prioritárias para
proteção.

Praia de Suape

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Praia de Suape

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

5C

Recifes areníticos em franja

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Suape

Localidade:

Praia de Suape

Município:
Estado:

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do Porto Suape serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Massangana serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Paiva

Município:
Estado:

Localização

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°16'49.44"

S

Longitude:

34°56'50.94"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura da cidade de Recife, seguir em direção a ponte
sobre o Rio Jaboatão, que liga os município de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo
Agostinho, para acessar a Rota dos Coqueiros, via pavimentada paralela à praia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Paiva

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
Foz de rio
Manguezal
A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Jaboatão e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10.

Observações:

Recife de coral

Praia do Paiva

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia do Paiva

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Paiva

Localidade:

Praia do Paiva

Município:
Estado:

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Jaboatão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Paraíso

Município:
Estado:

Localização

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°21'26.50"

S

Longitude:

34°57'1.77"

O

Acesso
A partir da rodovia estadual PE-060, na altura do município de Cabo de Santo Agostinho,
acessar a PE-028 e seguir até a localidade Enseada dos Corais. Acessar a Rua Joaquim
Rodrigues da Cunha e seguir por 4 km em direção ao Resort Vila Galé até a estrada de terra
que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Paraíso

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia grossa

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Rochas
Estrutura artificial
Costão rochoso
A praia é caracterizada pela presença de depósito de
tálus, ambiente classificado com ISL 6, recife arenítico,
ambiente classificado com ISL 5.
Presença de costões rochosos e trechos de paredão
marítimo, estrutura classificada com ISL 8.

Observações:

Consolidado

Recife arenítico

Acesso à Praia do Paraíso

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

6C

Depósito de tálus

Praia do Paraíso

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia do Paraíso

Localidade:

Praia do Paraíso

Município:
Estado:

Cabo de Santo Agostinho
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia grossa serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a
vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza do paredão marítimo abrigado, serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Para a limpeza de depósito de tálus (rochas) e costões rochosos abrigados serão preferencialmente aplicadas as técnicas de bombeamento a vácuo,
lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Jaboatão dos Guararapes/PE.
Área Prioritária
Foz do Rio Jabotão e seus manguezais na porção sul da praia

Ficha Estratégica Equivalente
Praia Barra da Jangada

Mapa
Estratégico
11

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Jaboatão dos Guararapes
Pernambuco

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Santa Genoveva

Telefone:

(81) 3469-3050

Logradouro:

Avenida Presidente Kenedy

Número:

4765

Município/Estado:

Jaboatão dos Guararapes/PE

Bairro:

Candeias

Nome:

Policlinica da Piedade

Telefone:

(81) 3361-6711

Logradouro:

Rua Aniceto Varejao

Número:

100

Município/Estado:

Jaboatão dos Guararapes/PE

Bairro:

Piedade

Nome:

Hospital Memorial Jabotão

Telefone:

(81) 3482-9888

Logradouro:

Avenida General Manoel Rabelo

Número:

126

Município/Estado:

Jaboatão dos Guararapes/PE

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Cabedelo

Telefone:

(83) 3250-3000

Logradouro:

Rua Presidente João Pessoa

Número:

s/n

Município/Estado:

Cabedelo/PB

Bairro:

Centro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

Nome:

Aeroporto Castro Pinto

Telefone:

(83) 3041-4200

Logradouro:

Avenida Marechal Rondon

Número:

s/n

Município/Estado:

Bayeux/PB

Bairro:

Aeroporto

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Corpo de Bombeiros - 2ª Grupamento de Incêndios

Telefone:

(81) 3182-9435

Logradouro:

Rua Arão de Lins de Andrade

Número:

1043

Município/Estado:

Jaboatão dos Guararapes/PE

Bairro:

Prazeres

Localidade:

Praia da Barra da Jangada

Município:
Estado:

Localização

Jaboatão dos Guararapes
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°13'15.72"

S

Longitude:

34°55'24.36"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Jaboatão dos Guararapes,
seguir por vias pavimentadas até a Avenida Bernardo Vieira de Melo, via paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Barra da Jangada

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

203 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Estrutura artificial
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Jaboatão e manguezal, ambiente classificado
com ISL 10 e, portanto, considerado área prioritária para
proteção.
Presença de enrocamentos em trechos da faixa de areia,
classificados com ISL 6.

Observações:

Acesso à Praia da Barra da Jangada

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Praia da Barra da Jangada

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Foz do Rio Jaboatão na Praia da Barra da
Jangada

Localidade:

Praia da Barra da Jangada

Município:
Estado:

Jaboatão dos Guararapes
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Jaboatão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Candeias

Município:
Estado:

Localização

Jaboatão dos Guararapes
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°12'41.26"

S

Longitude:

34°55'4.41"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Jaboatão dos Guararapes,
seguir por vias pavimentadas até a Avenida Bernardo Vieira de Melo, via paralela à praia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Candeias

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

208 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Recife arenítico
Presença de trechos de recifes areníticos, ambiente
classificado com ISL 5.

Observações:

Praia de Candeias

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:
Uso da área:

Infraestrutura urbana
Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Candeias

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual ou limpeza natural.

Praia de Candeias

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Piedade

Município:
Estado:

Localização

Jaboatão dos Guararapes
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8°10'17.66"

S

Longitude:

34°54'54.15"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Jaboatão dos Guararapes,
seguir por vias pavimentadas até a Avenida Beira Mar, via paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Piedade

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

208 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Recife arenítico Estrutura artificial
A porção norte da praia apresenta enrocamento, estrutura
classificada com ISL 6.
A porção sul é caracterizada pela presença de recifes
areníticos, ambiente classificado com ISL 5.

Observações:

Praia de Piedade

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Enrocamento na Praia de Piedade

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de
lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual ou limpeza natural.

Praia de Piedade

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

RECIFE/PE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Recife/PE.
Área Prioritária
Foz de rio na porção norte
Manguezal adjacente a esta praia

Ficha Estratégica Equivalente
Praia de Brasília Teimosa

Mapa
Estratégico
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Recife
Pernambuco

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Geral de Areias

Telefone:

(81) 3182-3000

Logradouro:

Avenida Recife

Número:

801

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Areias

Nome:

Hospital Evangelico de Pernambuco

Telefone:

(81) 3228-0588

Logradouro:

Rua Frei Jaboatao

Número:

301

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Torre

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Cabedelo

Telefone:

(83) 3250-3000

Logradouro:

Rua Presidente João Pessoa

Número:

s/n

Município/Estado:

Cabedelo/PB

Bairro:

Centro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

Nome:

Aeroporto Castro Pinto

Telefone:

(83) 3041-4200

Logradouro:

Avenida Marechal Rondon

Número:

s/n

Município/Estado:

Bayeux/PB

Bairro:

Aeroporto

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Chefia de Policia Civil

Telefone:

(81) 3184-3803

Logradouro:

Rua da Aurora

Número:

405

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Boa Vista

Nome:

Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros

Telefone:

(81) 3182-9104

Logradouro:

Avenida João de Barros

Número:

399

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Boa Vista

Localidade:

Praia de Boa Viagem

Município:
Estado:

Localização

Recife
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8° 7'34.20"

S

Longitude:

34°53'50.30"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura da cidade de Recife, seguir por vias
pavimentadas até a Avenida Boa Viagem, via paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia de Boa Viagem

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

208 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Recife arenítico Estrutura artificial
A praia apresenta trechos de recife arenítico, ambiente
classificado com ISL 5.
A porção sul é caracterizada pela presença de
enrocamento, ambiente classificado com ISL 6.

Observações:

Enrocamento na Praia de Boa Viagem

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Boa Viagem

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de
lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual ou limpeza natural.

Praia de Boa Viagem

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Brasília Teimosa

Município:
Estado:

Localização

Recife
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8° 5'25.15"

S

Longitude:

34°52'49.57"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura da cidade de Recife, seguir por vias
pavimentadas até a Avenida Boa Viagem para acessar a Rua João Marques dos Anjos, via
paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Brasília Teimosa

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

208 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Estrutura artificial
Manguezal
Região caracterizada pela presença de enrocamento,
estrutura classificada com ISL 6 e praia arenosa,
ambiente classificado com ISL 4.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
foz de rio, classificada com ISL 10 e, portanto
considerada área prioritária para proteção.
Adjacente a esta praia, na parte interna do rio, encontrase manguezal, ambiente classificado com ISL 10 e,
portanto, também considerado área prioritária para
proteção.

Observações:

Areia fina a média

Praia de Brasília Teimosa

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Praia de Brasília Teimosa

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

6D

Enrocamentos ("rip-rap", guia corrente, quebra-mar) expostos

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia de Brasília Teimosa

Localidade:

Praia de Brasília Teimosa

Município:
Estado:

Recife
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Pina

Município:
Estado:

Localização

Recife
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8° 5'43.68"

S

Longitude:

34°52'54.88"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura da cidade de Recife, seguir por vias
pavimentadas até a Avenida Boa Viagem, via paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Aspectos Físicos e Bióticos

Acesso à Praia do Pina

Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

208 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Dunas
Recife arenítico
A porção norte da praia é carcaterizada pela presença de
recifes areníticos classificados com ISL 5.

Observações:

Aspectos Socioeconômicos

Praia do Pina

Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Estratégias de Proteção e Limpeza

Praia do Pina

Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser
necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente.
O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a
própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza dos recifes areníticos serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual ou limpeza natural.

Praia do Pina

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

OLINDA/PE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Olinda/PE
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Foz de rio e seus manguezais na porção sul da praia

Praia del Chifre

10

Foz do Rio Doce e seus manguezais na porção norte da praia

Praia Rio Doce

10

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Olinda
Pernambuco

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital do Tricentenario

Telefone:

(81) 3429-2622

Logradouro:

Rua Farias Neves Sobrinho

Número:

232

Município/Estado:

Olinda/PE

Bairro:

Bairro Novo

Nome:

Policlinica São Benedito

Telefone:

(81) 3443-0076

Logradouro:

Rua Dunas

Número:

s/n

Município/Estado:

Olinda/PE

Bairro:

São Benedito

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Cabedelo

Telefone:

(83) 3250-3000

Logradouro:

Rua Presidente João Pessoa

Número:

s/n

Município/Estado:

Cabedelo/PB

Bairro:

Centro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

Nome:

Aeroporto Castro Pinto

Telefone:

(83) 3041-4200

Logradouro:

Avenida Marechal Rondon

Número:

s/n

Município/Estado:

Bayeux/PB

Bairro:

Aeroporto

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Plantão da DP da 24ª Circunscrição

Telefone:

(81) 3184-3645

Logradouro:

Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti

Número:

1857

Município/Estado:

Olinda/PE

Bairro:

Casa Caiada

Nome:

Grupamento de Bombeiros (GBAPH)

Telefone:

(81) 3182-9459

Logradouro:

Avenida Presidente Kennedy

Número:

145

Município/Estado:

Olinda/PE

Bairro:

Santa Tereza

Localidade:

Praia da Casa Caiada

Município:
Estado:

Localização

Olinda
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

7°58'58.00"

S

Longitude:

34°50'8.64"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura da cidade de Recife, seguir por vias
pavimentadas até o município de Olinda, na Avenida Sigismundo Gonçalves. Acessar a
Avenida Beira Mar, via paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Casa Caiada

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

208 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

N/A

Fisionomia(s) presente(s):
Observações:

Areia fina a média

Estrutura
Praia
artificial
A praia é caracterizada pela presença de enrocamento,
paralelo a linha de costa, ambiente classificado com ISL
6.

Praia da Casa Caiada

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

6D

Enrocamentos ("rip-rap", guia corrente, quebra-mar) expostos

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia da Casa Caiada

Praia da Casa Caiada

Localidade:

Praia da Casa Caiada

Município:
Estado:

Olinda
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Fonte:

O'Brien's do Brasil,2013

Localidade:

Praia del Chifre

Município:
Estado:

Localização

Olinda
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8° 1'30.41"

S

Longitude:

34°51'24.48"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura da cidade de Recife, seguir por vias
pavimentadas até o município de Olinda, na Avenida Sigismundo Gonçalves. Acessar a praia
pela Rua Felipe Camarão.
Praia não visitada por falta de segurança na região.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia del Chifre

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

208 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Estrutura artificial

Restinga

Manguezal
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
foz de rio,e em sua parte interna, encontra-se manguezal,
ambientes classificados com ISL 10 e, portanto,
considerados áreas prioritárias para proteção.
Presença de enrocamentos expostos e abrigados em nas
margens do rio, ambiente classificado com ISL 6 e 8.
A porção norte da praia é caracterizada por
enrocamentos, ambiente classificado com ISL 6.

Observações:

Praia del Chifre

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Indeterminado

Praia del Chifre

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Detritos na Praia del Chifre

Localidade:

Praia del Chifre

Município:
Estado:

Olinda
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil,2013

Localidade:

Praia do Bairro Novo

Município:
Estado:

Localização

Olinda
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

7°59'50.22"

S

Longitude:

34°50'18.51"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura da cidade de Recife, seguir por vias
pavimentadas até o município de Olinda, na Avenida Sigismundo Gonçalves. Acessar a
Avenida Ministro Marcos Freire, via paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Bairro Novo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

208 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

N/A

Fisionomia(s) presente(s):
Observações:

Areia fina a média

Estrutura
Praia
artificial
A praia é caracterizada pela presença de paredões
marítimos e enrocamentos, ambientes classificados com
ISL 1 e 6, respectivamente. Presença de pequenas faixas
de areia, ambiente classificado com ISL 4.

Praia do Bairro Novo

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

6D

Enrocamentos ("rip-rap", guia corrente, quebra-mar) expostos

Praia do Bairro Novo

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia do Bairro Novo

Localidade:

Praia do Bairro Novo

Município:
Estado:

Olinda
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos e paredões marítimos, será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à
utilização de materiais absorventes.
Fonte:

O'Brien's do Brasil,2013

Localidade:

Praia do Carmo

Município:
Estado:

Localização

Olinda
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8° 0'59.68"

S

Longitude:

34°50'48.43"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura da cidade de Recife, seguir por vias
pavimentadas até o município de Olinda, na Avenida Sigismundo Gonçalves. Acessar a Rua
Marcos Freire, via paralela à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Carmo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

208 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

N/A

Fisionomia(s) presente(s):
Observações:

Areia fina a média

Estrutura
Praia
artificial
A praia é caracterizada pela presença de enrocamentos,
estruturas classificadas com ISL 6.

Praia do Carmo

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

6D

Enrocamentos ("rip-rap", guia corrente, quebra-mar) expostos

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Enrocamento na Praia do Carmo

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização
de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em
questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o
contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a
arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Praia do Carmo

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de
lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.

Fonte:

O'Brien's do Brasil,2013

Localidade:

Praia dos Milagres

Município:
Estado:

Localização

Olinda
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

8° 1'19.52"

S

Longitude:

34°51'5.79"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura da cidade de Recife, seguir por vias
pavimentadas até o município de Olinda, na Avenida Sigismundo Gonçalves. Acessar a
Travessa Cruz dos Milagres e seguir até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia dos Milagres

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

208 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

N/A

Fisionomia(s) presente(s):
Observações:

Areia fina a média

Estrutura
Praia
artificial
A praia é caracterizada pela presença de enrocamentos,
estruturas classificadas com ISL 6.

Praia dos Milagres

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

6D

Enrocamentos ("rip-rap", guia corrente, quebra-mar) expostos

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Enrocamento na Praia dos Milagres

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização
de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em
questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o
contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a
arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.

Praia dos Milagres
Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de
lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.

Fonte:

O'Brien's do Brasil,2013

Localidade:

Praia Rio Doce

Município:
Estado:

Localização

Olinda
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

7°57'45.24"

S

Longitude:

34°49'47.27"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura da cidade de Recife, seguir por vias
pavimentadas até o município de Olinda, na Avenida Sigismundo Gonçalves. Acessar a
Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante e seguir sentido norte por 5 km até via não
pavimentada que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia Rio Doce

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

208 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

N/A

Fisionomia(s) presente(s):

Praia

Estrutura artificial

Manguezal

Foz de rio
A praia é caracterizada pela presença de enrocamento
paralelo à linha de costa, ambiente classificado com ISL
6.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
enrocamentos classificados com ISL 6, na foz do Rio
Doce, com presença de manguezal, ambientes
classificados com ISL 10 e, portanto, considerados áreas
prioritárias para proteção.

Observações:

Acesso à Praia Rio Doce

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Comercial

Praia Rio Doce

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

6D

Enrocamentos ("rip-rap", guia corrente, quebra-mar) expostos

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia Rio Doce

Localidade:

Praia Rio Doce

Município:
Estado:

Olinda
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil,2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

PAULISTA/PE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Paulista/PE.
Área Prioritária

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Recifes de corais em frente à praia

Praia da Conceição

9

Recifes de corais em frente à praia

Praia de Maria Farinha

9

Recifes de corais na porção norte da praia
Foz do Rio Doce e seus manguezais na porção sul

Praia do Janga

10

Recifes de corais em frente à praia

Praia do Pau Amarelo

9

Recife de corais em frente à praia
Foz do Rio Timbó e seus manguezais na porção norte
Planície de maré na porção norte

Pontal de Maria Farinha

9

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Paulista
Pernambuco

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Central de Paulista

Telefone:

(81) 3437-1200

Logradouro:

Avenida Rodolfo Aureliano

Número:

976

Município/Estado:

Paulista/PE

Bairro:

Vila Torres Galvão

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Cabedelo

Telefone:

(83) 3250-3000

Logradouro:

Rua Presidente João Pessoa

Número:

s/n

Município/Estado:

Cabedelo/PB

Bairro:

Centro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

Nome:

Aeroporto Castro Pinto

Telefone:

(83) 3041-4200

Logradouro:

Avenida Marechal Rondon

Número:

s/n

Município/Estado:

Bayeux/PB

Bairro:

Aeroporto

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Delegacia de Plantão de Olinda

Telefone:

(81) 3184-3645

Logradouro:

Avenida Carlos de Lima Cavalcante

Número:

1857

Município/Estado:

Olinda/PE

Bairro:

Casa Caiada

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

(81) 3413-9102

Logradouro:

Avenida João de Barros

Número:

399

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Boa Vista

Localidade:

Pontal de Maria Farinha

Município:
Estado:

Localização

Paulista
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

7°50'25.94"

S

Longitude:

34°50'18.28"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Paulista, seguir para as rodovias
estaduais PE-015 e depois a PE-022 para acessar a Avenida Dr. José Gueiros Leite. Seguir
nesta via, na direção da foz do Rio Timbó, por aproximadamente 3 km para acessar via não
pavimentada que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso ao Pontal de Maria Farinha

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

226 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Planície de maré
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
planície de maré arenosa, ambiente classificado com ISL
7 e foz do Rio Timbó com manguezal, ambientes
classificados com ISL 10 e, portanto, considerados áreas
prioritárias para proteção.
A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.

Observações:

Recife de coral

Pontal de Maria Farinha

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Pontal de Maria Farinha

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Travessia do Rio Timbó

Localidade:

Pontal de Maria Farinha

Município:
Estado:

Paulista
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Timbó serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Conceição

Município:
Estado:

Localização

Paulista
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

7°52'36.44"

S

Longitude:

34°49'50.44"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Paulista, seguir para as rodovias
estaduais PE-015 e depois a PE-022 para acessar a Avenida Dr. José Gueiros Leite, via
paralela à praia. A Rua Quatro dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Conceição

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

226 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia
Recife de coral
A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9

Observações:

Aspectos Socioeconômicos

Acesso à Praia da Conceição

Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza

Praia da Conceição

Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia da Conceição

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Maria Farinha

Município:
Estado:

Localização

Paulista
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

7°51'25.81"

S

Longitude:

34°50'3.23"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Paulista, seguir para as rodovias
estaduais PE-015 e depois a PE-022 para acessar a Avenida Dr. José Gueiros Leite, via
paralela à praia. A Rua Trajano Fonseca de Albuquerque dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Maria Farinha

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

226 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Coqueiral
A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.

Observações:

Recife de coral

Acesso à Praia de Maria Farinha

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Maria Farinha

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia de Maria Farinha

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Janga

Município:
Estado:

Localização

Paulista
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

7°56'23.63"

S

Longitude:

34°49'25.00"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Paulista, seguir para as rodovias
estaduais PE-015 e depois a PE-022 para acessar a Avenida Dr. José Gueiros Leite, via
paralela à praia. A Rua Aureliano Artur Soares Quintas dá acesso a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Janga

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

208 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Recife de coral

Estrutura artificial

Foz de rio

Manguezal
A praia é caracterizada pela presença de enrocamentos
paralelos à linha de costa, ambiente classificado com ISL
6.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
recifes de coral, ambiente classificado com ISL 9 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
enrocamentos classificados com ISL 6, na foz do Rio
Doce, rio com presença de manguezal, estes ambientes
são classificados com ISL 10 e, portanto, considerados
áreas prioritárias para proteção.

Observações:

Praia do Janga

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Residencial

Praia do Janga

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

6D

Enrocamentos ("rip-rap", guia corrente, quebra-mar) expostos

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Praia do Janga

Localidade:

Praia do Janga

Município:
Estado:

Paulista
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Pau Amarelo

Município:
Estado:

Localização

Paulista
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

7°54'36.68"

S

Longitude:

34°49'19.82"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Paulista, seguir para as rodovias
estaduais PE-015 e depois a PE-022 para acessar a Avenida Dr. José Gueiros Leite, via
paralela à praia. A Rua Luxemburgo dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia do Pau Amarelo

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

208 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Estrutura artificial
A praia é caracterizada pela presença de enrocamentos e
recifes de coral, ambientes classificados com ISL 6 e 9,
respectivamente.

Observações:

Recife de coral

Praia do Pau Amarelo

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura urbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

9C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Pau Amarelo

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de
lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia do Pau Amarelo

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

GOIANA/PE

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Goiana/PE.
Área Prioritária
Foz do Rio Goiana e seus manguezais na porção norte
Recifes de corais em frente à praia
Estuário
Foz do Canal de Santa Cruz e seus manguezais
Área de maricultura
Foz do Canal de Santa Cruz e seus manguezais
Planície de maré
Área de maricultura
Área de maricultura
Foz do Canal de Santa Cruz
Maguezal
Deltas e barras de rio vegetadas
Recifes de corais em frente à praia
Foz do Canal de Santa Cruz e seus manguezais na porção sul
Recifes de corais em frente à praia

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Praia Carne de Vaca

8

Praia da Barra de Catuama

9

Praia de Atapuz

9

Praia do Celeiro

9

Praia de Catuama

9

Praia Ponta de Pedras

9

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Goiana
Pernambuco

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Hospital Unidade Mista de Igarassu

Telefone:

(81) 3543-0566

Logradouro:

Rua Joaquim Nabuco

Número:

70

Município/Estado:

Igarassú/PE

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Cabedelo

Telefone:

(83) 3250-3000

Logradouro:

Rua Presidente João Pessoa

Número:

s/n

Município/Estado:

Cabedelo/PB

Bairro:

Centro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

Nome:

Aeroporto Castro Pinto

Telefone:

(83) 3041-4200

Logradouro:

Avenida Marechal Rondon

Número:

s/n

Município/Estado:

Bayeux/PB

Bairro:

Aeroporto

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Delegacia da Polícia da 44ª Circunscrição

Telefone:

(81) 3626-0700

Logradouro:

Rua da Praia

Número:

600

Município/Estado:

Goiana/PE

Bairro:

Centro

Nome:

Corpo de Bombeiros

Telefone:

(81) 3413-9102

Logradouro:

Avenida João de Barros

Número:

399

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Boa Vista

Localidade:

Praia Carne de Vaca

Município:
Estado:

Localização

Goiana
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

7°34'39.23"

S

Longitude:

34°49'51.67"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Goiana, seguir para a rodovia
estadual PE-049 até bifurcação. Virar à esquerda para acessar via pavimentada, e seguir por 3
km até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Praia Carne de Vaca

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

205 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Recife de coral
Área de Proteção Ambiental de Santa Cruz e Reserva
Extrativista Acaú-Goiana

Observações:

Manguezal

Estrutura artificial

Praia Carne de Vaca

A porção norte da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Goiana e manguezal, ambientes classificados
com ISL 10 e, portanto, considerados área prioritária para
proteção.
Em frente à praia, a aproximadamente 5 km da costa,
localiza-se recife de coral, ambiente classificado com ISL
9, também considerado área prioritária para proteção.
Presença de enrocamentos ao longo da costa, ambiente
classificado com ISL 6.

Praia Carne de Vaca

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4B

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Foz do Rio Goiana

Localidade:

Praia Carne de Vaca

Município:
Estado:

Goiana
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia..
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por enrocamentos será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza da foz do Rio Goiana serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Barra de Catuama

Município:
Estado:

Localização

Goiana
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

7°40'46.12"

S

Longitude:

34°50'23.16"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itapissuma, seguir para a
rodovia estadual PE-035 e passar pela ponte sobre o Rio Itapissuma para chegar à Ilha de
Itamaracá. Após 3 km, seguir em via de terra batida de aproximadamente 13 km até a Avenida
Barqueiro Lourenço, via que dá acesso ao Pontal de Itamaracá. A partir daí, fazer a travessia,
de aproximadamente 10 minutos, do Canal de Santa Cruz por barco.
Restrição de acesso:
Forma de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Transporte
marítimo

Atracadouro na Praia da Barra de Catuama

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

226 cm

Inclinação do substrato:

Alta

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental de Santa Cruz

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Praia da Barra de Catuama

A praia é caracterizada pela presença da foz do Canal de
Santa Cruz e manguezal, ambientes classificados com ISL
10.
Presença de atracadouro, ambiente classificado com ISL
8.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:
Observações:

Recreacional
Residencial
Maricultura
Presença de pesca de curral na localidade

Praia da Barra de Catuama

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)

4C

Praia de areia fina a média, abrigada

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia da Barra de Catuama

Localidade:

Praia da Barra de Catuama

Município:
Estado:

Goiana
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Canal de Santa Cruz serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza do atracadouro serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Atapuz

Município:
Estado:

Localização

Goiana
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

7°41'22.06"

S

Longitude:

34°51'27.40"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itapissuma, seguir para a
rodovia estadual PE-035 e passar pela ponte sobre o Rio Itapissuma para chegar à Ilha de
Itamaracá. Após 3 km, seguir em via de terra batida de aproximadamente 13 km até a Avenida
Barqueiro Lourenço, via que dá acesso ao Pontal de Itamaracá. A partir daí, fazer a travessia,
de aproximadamente 10 minutos, do Canal de Santa Cruz por barco.
Restrição de acesso:
Forma de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Transporte
marítimo

Praia de Atapuz

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Lamoso

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

226 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Planície de maré

Fisionomia(s) presente(s):

Praia

Unidade de Conservaçâo:

Estuário
Foz de rio
Área de Proteção Ambiental de Santa Cruz

Manguezal

Estrutura artificial

Praia de Atapuz

A praia está localizada na foz do Canal de Santa Cruz,
ambiente classificado com ISL 10.
Presença de paredão marítimo e planície de maré,
ambientes classificados com ISL 8 e 9, respectivamente.

Observações:

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de pesca de curral e mariscagem na localidade.

Maricultura

Mariscagem na Praia de Atapuz

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Planície de maré arenosa/ lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras
não vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Pesca de curral na Praia de Atapuz

Localidade:

Praia de Atapuz

Município:
Estado:

Goiana
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza de estruturas artificiais abrigadas serão preferencialmente aplicadas técnicas de remoção manual, lavagem de baixa pressão ou limpeza
natural.
Para a limpeza da foz do Canal de Santa Cruz serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por planície de maré será preferencialmente aplicada técnica de remoção manual, com utilização de materiais absorventes, dilúvio,
bombeamento a vácuo ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Catuama

Município:
Estado:

Localização

Goiana
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

7°39'39.40"

S

Longitude:

34°49'36.65"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Goiana, seguir para a rodovia
estadual PE-049 até bifurcação. Virar à direita para acessar via pavimentada, e seguir por 10
km até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Catuama

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

205 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Restinga
Área de Proteção Ambiental de Santa Cruz

Unidade de Conservaçâo:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Canal de Santa Cruz e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10.
Presença abundante de algas ao longo da faixa de areia.
Adjacente a esta praia, ao sul, encontra-se um banco de
areia exposto em maré baixa.

Observações:

Acesso à Praia de Catuama

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Praia de Catuama

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Catuama

Localidade:

Praia de Catuama

Município:
Estado:

Goiana
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Canal de Santa Cruz serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia do Celeiro

Município:
Estado:

Localização

Goiana
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

7°40'55.35"

S

Longitude:

34°50'31.37"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Itapissuma, seguir para a
rodovia estadual PE-035 e passar pela ponte sobre o Rio Itapissuma para chegar à Ilha de
Itamaracá. Após 3 km, seguir em via de terra batida de aproximadamente 13 km até a Avenida
Barqueiro Lourenço, via que dá acesso ao Pontal de Itamaracá. A partir daí, fazer a travessia,
de aproximadamente 10 minutos, do Canal de Santa Cruz por barco.
Restrição de acesso:
Forma de acesso:

Não observada
Qualquer
veículo

Transporte
marítimo

Pesca de curral na Praia do Celeiro

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Consolidado

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

226 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Ausente

Ecossistema(s) predominante(s):

Estuário

Fisionomia(s) presente(s):

Praia

Unidade de Conservaçâo:
Observações:

Manguezal

Plataforma de
abrasão
Área de Proteção Ambiental de Santa Cruz
Foz de rio

Praia do Celeiro

A praia está localizada na foz do Canal de Santa Cruz,
ambiente classificado com ISL 10.
Presença de plataforma de abrasão, ambiente
classificado com ISL 5.

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Residencial

Observações:

Presença de pesca de curral na localidade.

Maricultura

Praia do Celeiro

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Deltas e barras de rio vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia do Celeiro

Localidade:

Praia do Celeiro

Município:
Estado:

Goiana
Pernambuco

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Canal de Santa Cruz serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza de plataformas de abrasão serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza
natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Ponta de Pedras

Município:
Estado:

Localização

Goiana
Pernambuco

Registro Fotográfico

Latitude:

7°37'53.80"

S

Longitude:

34°48'38.53"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Goiana, seguir para a rodovia
estadual PE-049 até bifurcação. Virar à direita para acessar via pavimentada, e seguir por 7 km
até a praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia Ponta de Pedras

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

205 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Estrutura artificial
Área de Proteção Ambiental de Santa Cruz

Unidade de Conservaçâo:

Recife de coral

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
Presença de construções ao longo, ambiente classificado
com ISL 6.

Observações:

Acesso à Praia Ponta de Pedras

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia Ponta de Pedras

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por construções será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem
de alta pressão, associada à utilização de materiais absorventes.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia Ponta de Pedras

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

PITIMBU/PB

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428,
SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
APÊNDICE I

Tabela 1: Áreas prioritárias para proteção do município de Pitimbu/PB.
Área Prioritária
Foz do Rio Goiana e seus manguezais
Estuário
Deltas e barras de rio vegetadas
Recifes de corais em frente à praia
Foz do Rio Goiana e seus manguezais na porção sul da praia

Ficha Estratégica Equivalente

Mapa
Estratégico

Praia de Pontinhas

8

Praia de Acaú

8

Recifes de corais em frente à praia

Praia Ponta dos Coqueiros

8

Recifes de corais em frente à praia

Praia Azul

8

Recifes de corais na porção sul da praia
Foz de rio nas porções central e norte

Praia de Pitimbu

8

Foz do Rio Abiaí e seus manguezais na porção central da praia

Praia da Barra do Abiai

8

Foz do Rio Garaú e seus manguezais na porção central

Praia da Barra do Garaú

8

Foz do Rio Mucatú e seus manguezais na porção central da praia

Praia Bela

8

Foz do Rio Abiaí e seus manguezais na porção sul

Praia Marinas do Abiai

8

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ESTADO:

Pitimbu
Paraíba

MUNICÍPIO:

SAÚDE
Nome:

Centro de Saúde de Pitimbu

Telefone:

não consta

Logradouro:

Rua das Oliveiras

Número:

s/n

Município/Estado:

Pitimbu/PB

Bairro:

Centro

Nome:

Porto de Suape

Telefone:

(81) 3527-5800

Logradouro:

Avenida Portuária

Número:

s/n

Município/Estado:

Ipojuca/PE

Bairro:

Engenheiro Massangana

Nome:

Porto de Cabedelo

Telefone:

(83) 3250-3000

Logradouro:

Rua Presidente João Pessoa

Número:

s/n

Município/Estado:

Cabedelo/PB

Bairro:

Centro

Nome:

Aeroporto Internacional de Recife

Telefone:

(81) 3322-4188

Logradouro:

Praça Ministro Salgado Filho, 51210-902

Número:

s/n

Município/Estado:

Recife/PE

Bairro:

Imbiribeira

Nome:

Aeroporto Castro Pinto

Telefone:

(83) 3041-4200

Logradouro:

Avenida Marechal Rondon

Número:

s/n

Município/Estado:

Bayeux/PB

Bairro:

Aeroporto

PORTOS

AEROPORTOS

CONTATOS DE EMERGÊNCIA
Nome:

Quartel do Comando Geral da Polícia Militar

Telefone:

(83) 3218-5666

Logradouro:

Praça Pedro Américo

Número:

s/n

Município/Estado:

João Pessoa/PB

Bairro:

Centro

Nome:

1° Batalhão Bombeiro Militar

Telefone:

(83) 3218-5829

Logradouro:

Rua Juana Moreira Machado

Número:

s/n

Município/Estado:

João Pessoa/PB

Bairro:

Mangabeira

Localidade:

Praia Azul

Município:
Estado:

Localização

Pitimbu
Paraíba

Registro Fotográfico

Latitude:

7°31'15.59"

S

Longitude:

34°48'54.68"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Caaporã, seguir para a rodovia
estadual PB-044 até a localidade de Pitimbu. A partir daí, seguir por 6 km sentido Acaú, por
vias pavimentadas, para acessar via não pavimentada que dá acesso à praia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia Azul

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

205 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.

Observações:

Recife de coral

Acesso à Praia Azul

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Azul

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia Azul

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Bela

Município:
Estado:

Localização

Pitimbu
Paraíba

Registro Fotográfico

Latitude:

7°24'0.03"

S

Longitude:

34°48'15.89"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Caaporã, seguir para a rodovia
estadual PB-044 até a interseção com a PB-008, para seguir nesta via por 11 km até via não
pavimentada que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia Bela

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

205 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Falésia
A porção central da praia é caracterizada pela presença
da foz do Rio Mucatú e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10 e, portanto, considerados áreas
prioritárias para proteção.
As porções norte e sul da praia são caracterizada pela
presença de falésias, ambiente classificado com ISL 1.

Observações:

Acesso à Praia Bela

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Foz de rio na Praia Bela

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia Bela

Localidade:

Praia Bela

Município:
Estado:

Pitimbu
Paraíba

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para
a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Mucatú serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza das falésias serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Barra do Abiai

Município:
Estado:

Localização

Pitimbu
Paraíba

Registro Fotográfico

Latitude:

7°26'20.20"

S

Longitude:

34°48'36.14"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Caaporã, seguir para a rodovia
estadual PB-044 até a localidade de Pitimbu e acessar a Avenida Beira Mar, via que dá acesso
à Praia de Pitimbu. A partir daí, seguir pela faixa de areia por aproximadamente 4 km, na foz
do rio Abiaí, para chegar à praia.
Restrição de acesso:

Apenas em maré baixa

Forma de acesso:

Caminhonete 4x4

Praia da Barra do Abiai

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia grossa

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

205 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):
Observações:

Foz de rio

Manguezal

Falésia

Dunas
A porção central da praia é caracterizada pela presença
da foz do Rio Abiaí e manguezal, ambientes classificados
com ISL 10 e, portanto, considerados áreas prioritárias
para proteção.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
falésias, ambiente classificado com ISL 1.

Praia da Barra do Abiai

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Recreacional

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia de areia grossa

Praia da Barra do Abiai

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido.

Foz do Rio Abiai

Localidade:

Praia da Barra do Abiai

Município:
Estado:

Pitimbu
Paraíba

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Se definida como prioritária para proteção: deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque
na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.
Se definida como área de coleta: direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o
objetivo de recolhimento posterior em terra. Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O
direcionamento do óleo para a praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia acima descrita.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia grossa serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a
vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Abiai serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza das falésias serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia da Barra do Garaú

Município:
Estado:

Localização

Pitimbu
Paraíba

Registro Fotográfico

Latitude:

7°23'14.45"

S

Longitude:

34°48'10.57"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Caaporã, seguir para a rodovia
estadual PB-044 até a interseção com a PB-008, para seguir nesta via por 12 km até via não
pavimentada que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia da Barra do Garaú

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

218 cm

Inclinação do substrato:

Baixa

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Restinga

Falésia
As porções norte e sul da praia são caracterizadas pela
presença de falésias, ambiente classificado com ISL 1.
A porção central da praia é caracterizada pela presença
da foz do Rio Garaú e manguezal, ambientes
classificados com ISL 10 e, portanto, considerados áreas
prioritárias para proteção.

Observações:

Acesso à Praia da Barra do Garaú

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Residencial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Foz do Rio Garaú

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia da Barra do Garaú

Localidade:

Praia da Barra do Garaú

Município:
Estado:

Pitimbu
Paraíba

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Garaú serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza das falésias serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Acaú

Município:
Estado:

Localização

Pitimbu
Paraíba

Registro Fotográfico

Latitude:

7°32'40.42"

S

Longitude:

34°49'25.24"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Caaporã, seguir para a rodovia
estadual PB-044 até a localidade de Pitimbu. A partir daí, seguir por 10 km por vias
pavimentadas até a localidade de Acaú para acessar via não pavimentada que dá acesso à
praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Acaú

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

205 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Estreita

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Reserva Extrativista Acaú-Goiana

Unidade de Conservaçâo:

Recife de coral
Restinga

A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Goiana e manguezal, ambientes classificados
com ISL 10.

Observações:

Acesso à Praia de Acaú

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Praia de Acaú

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Acaú

Localidade:

Praia de Acaú

Município:
Estado:

Pitimbu
Paraíba

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Goiana serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Pitimbu

Município:
Estado:

Localização

Pitimbu
Paraíba

Registro Fotográfico

Latitude:

7°29'22.21"

S

Longitude:

34°48'51.34"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Caaporã, seguir para a rodovia
estadual PB-044 até a localidade de Pitimbu e acessar a Avenida Beira Mar, via que dá acesso
à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Pitimbu

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

205 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga

Recife de coral

Falésia

Foz de rio
A porção sul da praia é caracterizada pela presença de
recifes de coral, ambiente classificado com ISL 9 e,
portanto, considerado área prioritária para proteção.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
falésias, ambiente classificado com ISL 1.
As porções central e norte apresentam foz de rio,
classificadas com ISL 10 e também consideradas áreas
prioritárias para proteção.

Observações:

Acesso à Praia de Pitimbu

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia de Pitimbu

Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área
Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia de Pitimbu

Localidade:

Praia de Pitimbu

Município:
Estado:

Pitimbu
Paraíba

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para o trecho já classificado como área prioritária para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza das falésias serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz de rio serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais absorventes e
barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia de Pontinhas

Município:
Estado:

Localização

Pitimbu
Paraíba

Registro Fotográfico

Latitude:

7°32'48.85"

S

Longitude:

34°49'53.66"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Caaporã, seguir para a rodovia
estadual PB-044 até a localidade de Pitimbu. A partir daí, seguir por 10 km por vias
pavimentadas até a localidade de Acaú. Seguir para a Rua da Gameleira, via não pavimentada
que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia de Pontinhas

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Abrigada

Amplitude de maré:

205 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Intermediária

Ecossistema(s) predominante(s):

Estuário

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio

Manguezal

Unidade de Conservaçâo:

Estrutura artificial
Reserva Extrativista Acaú-Goiana

Observações:

Restinga

A praia está localizada na da foz do Rio Goiana, ambiente
composto por manguezal, e classificado com ISL 10.
A praia é caracterizada pela presença de construções ao
longo, ambiente classificado com ISL 6.

Acesso à Praia de Pontinhas

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Turística

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia de Pontinhas

Deltas e barras de rio vegetadas

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia de Pontinhas

Localidade:

Praia de Pontinhas

Município:
Estado:

Pitimbu
Paraíba

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e,
posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por construções será preferencialmente aplicada a técnica de lavagem de alta pressão, associada à utilização de materiais
absorventes.
Para a limpeza da foz do Rio Goiana serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Marinas do Abiai

Localização

Município:
Estado:

Pitimbu
Paraíba

Registro Fotográfico

Latitude:

7°25'29.00"

S

Longitude:

34°48'29.12"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Caaporã, seguir para a rodovia
estadual PB-044 até a interseção com a PB-008, para seguir nesta via por 8 km até via não
pavimentada de 3 km que dá acesso à praia.
Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia Marinas do Abiai

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

205 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Foz de rio
Manguezal
Falésia
A porção sul da praia é caracterizada pela presença da
foz do Rio Abiaí e manguezal, ambientes classificados
com ISL 10 e, portanto, considerados áreas prioritárias
para proteção.
A porção norte da praia é caracterizada pela presença de
falésias, ambiente classificado com ISL 1.

Observações:

Acesso à Praia Marinas do Abiai

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Sem infraestrutura

Uso da área:

Indeterminado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Praia intermediária de areia fina a média, exposta

Potencial Uso da Área

Praia Marinas do Abiai

Uso a ser definido - área de coleta / área de apoio.

Praia Marinas do Abiai

Localidade:

Praia Marinas do Abiai

Município:
Estado:

Pitimbu
Paraíba

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Direcionamento da mancha de óleo para a localidade em questão, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo de recolhimento
posterior em terra Pode ser necessário o uso de materiais absorventes para amenizar o contato do óleo com o ambiente. O direcionamento do óleo para a
praia deverá ser feito até a arrebentação, deixando que a própria espuma das ondas encaminhe o óleo para a areia.
OBS: Para os trechos já classificados como áreas prioritárias para proteção adotar a estratégia de deflexão da mancha de óleo, através da utilização de
barreiras de contenção, com o objetivo de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em área menos sensível
da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento
a vácuo ou limpeza natural.
Para a limpeza da foz do Rio Abiai serão preferencialmente aplicadas as técnicas de remoção mecânica, com utilização de skimmer, materiais
absorventes e barreiras de contenção, e/ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por manguezais será preferencialmente adotada a estratégia de limpeza natural.
Para a limpeza das falésias serão preferencialmente aplicadas as técnicas de lavagem de baixa pressão, remoção manual ou limpeza natural.
Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

Localidade:

Praia Ponta dos Coqueiros

Município:
Estado:

Localização

Pitimbu
Paraíba

Registro Fotográfico

Latitude:

7°31'39.37"

S

Longitude:

34°49'9.25"

O

Acesso
A partir da rodovia federal BR-101, na altura do município de Caaporã, seguir para a rodovia
estadual PB-044 até a localidade de Pitimbu. A partir daí, seguir por 7 km sentido Acaú, por
vias pavimentadas, para acessar via não pavimentada que dá acesso à praia.

Restrição de acesso:

Não observada

Forma de acesso:

Qualquer veículo

Acesso à Praia Ponta dos Coqueiros

Aspectos Físicos e Bióticos
Substrato:

Areia fina a média

Exposição:

Exposta

Amplitude de maré:

205 cm

Inclinação do substrato:

Média

Largura da praia:

Larga

Ecossistema(s) predominante(s):

Praia

Fisionomia(s) presente(s):

Restinga
Coqueiral
A praia é caracterizada pela presença de recifes de coral,
ambiente classificado com ISL 9.

Observações:

Recife de coral

Acesso à Praia Ponta dos Coqueiros

Aspectos Socioeconômicos
Infraestrutura:

Infraestrutura suburbana

Uso da área:

Recreacional

Residencial

Comercial

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL)
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Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais

Potencial Uso da Área
Área prioritária para proteção.

Praia Ponta dos Coqueiros

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados:
Deflexão da mancha de óleo, através da utilização de barreiras de contenção, com o objetivo
de evitar o toque na localidade em questão e, posteriormente, recolher o óleo no mar ou em
área menos sensível da costa.

Métodos de Limpeza Recomendados:
Nas áreas compostas por areia fina a média serão preferencialmente aplicadas as técnicas de
remoção manual, remoção mecânica, dilúvio, bombeamento a vácuo ou limpeza natural.
Nas áreas compostas por recifes de coral será preferencialmente adotada a estratégia de
limpeza natural.

Praia Ponta dos Coqueiros

Fonte:

O'Brien's do Brasil, 2013

GLOSSÁRIO
Localidade:

nome da
localidade

Localização (Datum: SIRGAS2000)
Latitude:

Latitude em grau, minutos e segundos.

Longitude:

Latitude em grau, minutos e segundos.

Município: nome do município
Estado: nome do estado

Acesso
Informações gerais sobre o acesso à localidade em questão.
Restrição de acesso:

Restrição observada no acesso à localidade.
(Unidade de Conservação | Propriedade particular | Área militar | Apenas em maré alta | Apenas em maré baixa |
Não observada)

Forma(s) de acesso:

Forma(s) de acesso possível(eis) à localidade.
(Automóvel | Moto | Quadriciclo | Ônibus | Caminhonete 4x4 | Microônibus | Caminhão | Trator | A pé | Transporte
fluvial | Transporte marítimo | Qualquer veículo)

Aspectos Físicos e Bióticos
Descrição de características físicas e bióticas da localidade.
Substrato:

Descrição do substrato que compõe a faixa costeira a partir da classificação, adaptada, da ABNT (1995):

Lamoso: sedimentos de granulometria mais fina que areia.
Areia fina a média: sedimentos de diâmetro entre 0,06 mm e 0,60 mm.
Areia grossa: sedimentos de diâmetro entre 0,60 mm e 2,0 mm.
Cascalho: sedimentos de diâmetro entre 2,0 mm e 60 mm.
Misto: areia e cascalho ou conchas e fragmentos de corais.
Exposição:

Consolidado: substrato sólido.
Exposição do ambiente litorâneo à energia das ondas. Critérios baseados no MMA (2006):
Exposta: Ambiente com elevada taxa de circulação e renovação de água. A alta energia das ondas permite, em
geral, uma rápida limpeza natural do óleo, sendo os organismos habitantes mais adaptados às alterações
ambientais.
Abrigada: Ambiente protegido da incidência direta de ondas, com taxa de circulação restrita e baixa taxa de
renovação de água. A limpeza natural do óleo é muito mais lenta devido à baixa energia das ondas e correntes,
sendo suas comunidades biológicas geralmente mais sensíveis às alterações ambientais.

Amplitude de maré:

Inclinação do substrato:

Diferença entre a média das marés baixas e a média das marés altas de um determinado período, obtida a partir
de dados secundários da estação maregráfica da FEMAR (Fundação de Estudos do Mar) ou da Diretoria de
Hidrografia e Navegação (Marinha do Brasil) mais próxima da área em questão.
Estimativa da inclinação do substrato obtida no momento da visita, de acordo com a classificação da NOAA
(2002):
Baixa: inclinação inferior a 5°.
Média: inclinação entre 5 e 30°.

Largura da praia:

Alta: inclinação acima de 30°.
Estimativa da largura de praia obtida no momento da visita de campo, de acordo com a classificação de Araújo e
Costa (2008 apud SILVA et al., 2011):
Ausente: Sem faixa de substrato.
Estreita: Largura inferior a 10 m.
Intermediária: Largura entre 10 e 30 m.
Larga: Largura superior a 30 m.

Ecossistema(s) predominante(s):

Ecossistema(s) predominante(s) na interface com o mar.
(Praia | Restinga | Dunas | Costão rochoso | Manguezal | Marisma | Apicum | Planície de maré | Falésia | Estuário |
Brejo | Recife de coral | Terraço exumado | Plataforma de abrasão)

GLOSSÁRIO
Localidade:

nome da
localidade

Fisionomia(s) presentes(s):

Todas as demais fisionomias observadas na área.

Município: nome do município
Estado: nome do estado

(Praia | Canal | Foz de rio | Foz de lago/ lagoa | Arroio | Estrutura artificial | Rochas | Restinga | Dunas | Costão
rochoso | Manguezal | Marisma | Apicum | Planície de maré | Falésia | Estuário | Brejo | Lago/ Lagoa | Baía |
Terraço exumado | Recife arenítico | Recife de coral | Coqueiral | Plataforma de abrasão | Arenito de Praia)
Unidade(s) de Conservação:
Observações:

Unidade(s) de Conservação em cujos limites legais a localidade se insere ou faz fronteira.
Complementação das informações referentes aos aspectos físicos e bióticos da localidade. Os dados
apresentados neste item que contenham orientações geográficas utilizam como referência o norte geográfico.

Aspectos Socioeconômicos
Descrição de características socioeconômicas da localidade.
Infraestrutura:

Informações sobre a taxa de ocupação e antropização da localidade, a partir da classificação adaptada do MMA e
MPO (2004):
Sem infraestrutura: área não ocupada ou de ocupação seletiva e regulamentada, população fixa muito pequena
ou inexistente, paisagem com alto grau de originalidade.
Infraestrutura rural: área não ocupada ou com baixíssima ocupação, baixo adensamento populacional, presença
de atividade agrícola, paisagem pouco antropizada, com habitações rústicas, população pequena e semi-isolada,
atividades de subsistência predominantes.
Infraestrutura suburbana: área não totalmente ocupada, baixa densidade de construções e/ou populações,
presença de vegetação e paisagem não totalmente antropizada.
Infraestrutura urbana: área com alto adensamento de construções e/ou de população, ocupados por
construções verticalizadas, paisagem totalmente formada antropizada.

Uso da Área:

Tipos de ocupação e atividades observadas na localidade, divididas em:
Recreacional: área utilizada para recreação.
Turística: área onde se realiza atividade turística.
Residencial: área com residências no seu entorno.
Comercial: área com atividades econômicas no seu entorno.
Industrial: área com atividades industriais.
Pesca / maricultura: área com atividades pesqueiras e/ou de maricultura.
Militar: área militar.
Pesquisa: área com atividades de pesquisa no seu entorno.
Indeterminado: nenhum uso específico observado para a área.

GLOSSÁRIO
Localidade:

nome da
localidade

Município: nome do município
Estado: nome do estado

Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL) (MMA, 2010):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Costões rochosos lisos, de alta declividade, expostos.

B

Falésias em rochas sedimentares, expostas.

C

Estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais), expostas.

A

Costões rochosos lisos, de declividade média a baixa, expostos.

B

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

A

Praias dissipativas de areia média a fina, expostas.

B

Faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas à ação de ressacas (restingas isoladas
ou múltiplas, feixes alongados de restingas tipo “long beach ”).

C

Escarpas e taludes íngremes (grupo Barreiras e Tabuleiros Litorâneos), expostos.

D

Campos de dunas expostas.

A

Praias de areia grossa.

B

Praias intermediárias de areia fina a média, exposta.

C

Praias de areia fina a média, abrigada.

A

Praias mistas de areia e cascalho, ou conchas e fragmentos de corais.

B

Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de vegetação

C

Recifes areníticos em franja.

A

Praia de cascalho (seixos e calhaus).

B

Costa de detritos calcários.

C

Depósitos de tálus.

D

Enrocamentos ("rip-rap ", guia corrente, quebra-mar) expostos.

E

Plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções lateríticas (disformes e porosas).

A

Planície de maré arenosa exposta.

B

Terraço de baixa-mar.

A

Escarpa / encosta de rocha lisa, abrigada.

B

Escarpa / encosta de rocha não lisa, abrigada.

C

Escarpas e taludes íngremes de areia, abrigados.

D

Enrocamentos ("rip-rap " e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados.

A

Planície de maré arenosa / lamosa abrigada e outras áreas úmidas costeiras não vegetadas.

B

Terraço de baixa-mar lamoso abrigado.

C

Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais.

A

Deltas e barras de rio vegetadas.

B

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

C

Brejo salobro ou de água salgada, com vegetação adaptada ao meio salobro ou salgado, apicum.

D

Marismas.

E

Manguezal (mangues frontais e mangues de estuários).

GLOSSÁRIO
Localidade:

nome da
localidade

Município: nome do município
Estado: nome do estado

Potencial Uso da Área
Definição do potencial uso da localidade, conforme a classificação apresentada a seguir:
Área prioritária para proteção:

Áreas inseridas em Unidades de Conservação de Proteção Intergral (Estação Ecológica, Reserva Biológica,
Parque Nacional, Parque Estadual, Parque Natural Municipal, Monumento Natural, e Refúgio de Vida Silvestre),
com ISL 9 ou 10, com ocorrência de maricultura ou mariscagem e desova de tartarugas marinhas.

Uso a ser definido - área de coleta /
área de apoio:

Uso a ser definido de acordo com o cenário do incidente. O local atende aos pré-requisitos para ser utilizado
como área de coleta / área de apoio (ISL 3 ou 4 e facilidade de acesso por via(s) terrestre(s)).

Uso a ser definido:

Uso a ser definido de acordo com o cenário do incidente. O local não atende aos pré-requisitos para ser utilizado
como área de coleta / área de apoio (ISL 3 ou 4 e facilidade de acesso por via(s) terrestre(s)).

Estratégias de Proteção e Limpeza
Métodos de Proteção Recomendados: Descrição dos métodos de proteção recomendados para cada tipo de ecossitema identificado na localidade.
Métodos de Limpeza Recomendados: Descrição dos métodos de limpeza recomendados para cada tipo de ecossitema identificado na localidade.
Fonte:

O´Brien´s do Brasil, 2013.
Empresa contratada para condução do projeto de proteção e limpeza da costa e o respectivo ano de elaboração
do trabalho.

Plano Estratégico de Proteção e Limpeza da Costa
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573 - Bacia de Sergipe-Alagoas
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APÊNDICE II – MAPAS ESTRATÉGICOS DE RESPOSTA
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