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Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

 

MODELO TÁTICO DE DECISÃO PARA RESPOSTA EMERGENCIAL A 

DERRAMAMENTOS DE PETRÓLEO NO MAR 

 

Larissa Albino da Silva Santos 

Fevereiro/2014 

 

Orientador: Lucio Guido Tapia Carpio 

Programa: Planejamento Energético 

 

Este trabalho desenvolve um modelo determinístico de resposta ao nível tático para 

atendimento de derramamento de óleo no mar, utilizando um modelo de programação linear. 

O modelo analisa o melhor custo-benefício associado a cada cenário de derramamento, 

incluindo diversos parâmetros que governam a tomada de decisão para a resposta de um 

derramamento, tais como: (i) impacto de uma resposta para diferentes comportamentos da 

Equipe Operacional de Resposta, (ii) grau de sensibilidade dos ecossistemas impactados, 

(iii) volume derramado, (iv) restrições legais e operacionais e (v) condições meteo-

oceanográficas. Um estudo de caso foi realizado de forma a verificar os resultados do 

modelo diante da estrutura de resposta coordenada pelo Plano de Emergência Individual do 

empreendimento de exploração e produção de petróleo na Bacia de Campos (RJ) – região 

onde esta atividade é intensa. Dentre uma das principais conclusões, notou-se que o 

modelo proposto pode ser uma ferramenta útil para analisar a eficácia da estrutura dos 

planos de contingência, proporcionado pelas análises de sensibilidade dos parâmetros que 

são decididos ao nível estratégico e ao nível operacional. Assim, embora este tipo de 

modelagem não seja uma condicionante legal para vias de licenciamento, sua aplicação 

proporcionaria aperfeiçoamento nas estratégias de resposta aos derramamentos. 
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A tactical deterministic model have been develop for attending oil spill clean-up 

operations, by using linear programming. Thus, the model analyzes the best cost-benefit 

associated to each scenario spill, including various parameters that govern the decision 

making for a spill response, such as: (i) behavior from the operation clean-up team, (ii) 

sensibility degree of each ecosystem affected (iii) volume spilled, (iv) legal and operational 

restrictions and (v) meteo-oceanographic conditions. A study case was applied for the Bacia 

de Campos (RJ), where the activity of exploration and production of oil is intense. One of the 

main results observed was that the model is a useful tool to verify the effectiveness of 

contingency plans, provided by the sensitivity analysis on the parameters that are decided at 

the strategic level and the operational level. Therefore, although this type of modeling isn’t a 

legal condition for the process of licensing, its application would provide improvement in the 

responses of projects whose environmental impacts would be severe in case of accidents.  
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

 

A indústria do petróleo produz bens que são insumos de difícil substituição na matriz 

produtiva de qualquer país, sendo estes insumos pilares para o modo de produção e 

consumo da nossa sociedade (CANELAS, 2007). A nossa sociedade, por conseguinte, 

aderiu um modus vivendi proporcionado pelas facilidades que a indústria do petróleo 

fornece; corroborando a afirmação de YERGIN (1994), a sociedade industrial 

contemporânea é uma “sociedade do hidrocarboneto”. 

Embora se verifique avanços na participação de outras fontes energia na matriz 

energética mundial, o petróleo ainda é e será por um longo período a principal participante 

da matriz. De acordo com as projeções até o ano de 2030, os derivados do petróleo devem 

permanecer na liderança da matriz energética, ainda que sua participação caia para algo 

entre 35% a 37% em 2030 (Figura 1) (EPE, 2007). Dessa forma, o petróleo ainda se 

mantém em destaque, ocupando posição estratégica na oferta de energia. 

 

 

Figura 1: Evolução da participação das fontes no consumo final de energia. Fonte: EPE (2007). 

 

O Anuário Estatístico Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis de 2013 

ressalta que o país vem se destacando no aumento da produção de petróleo e de gás 
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natural, principalmente devido às reservas provadas nas bacias sedimentares localizadas no 

mar. Estas bacias se destacam na produção deste minério em relação às bacias 

sedimentares continentais (Figura 2).  

 

 

Figura 2: Evolução da produção de petróleo nacional. Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da 
ANP (2013) 

 

Além disso, a camada do pré-sal vem contribuindo fortemente para o aumento na 

produção das bacias sedimentares marinhas. As atuais reservas são quase 50% maiores do 

que as de dez anos atrás, quando o petróleo do pré-sal nas bacias de Santos e Campos 

ainda não havia sido descoberto (ANP, 2013). 

Não é uma surpresa, portanto, que a Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) inseriu no 

seu Plano de Negócios o investimento de US$ 43,7 bilhões na sua área de produção para a 

camada do pré-sal, representando quase a metade dos seus investimentos (49%) no setor 

de produção. O objetivo é de aumentar a produção atual de 5% desta empresa no pré-sal 

para 30% até 2016 (PORTAL, 2012).  

O recente acidente ocorrido no Golfo do México em 2010, considerado como o mais 

graves dos acidentes da indústria do petróleo (BROWNER, 2010), mostra a vulnerabilidade 

da exploração e produção de petróleo. Nesse episódio, a plataforma semi submersível 

Deepwater Horizon explodiu após ficar dois dias em chamas, espalhando pelo menos 75 

milhões barris de óleo no mar, o qual alcançou a costa de Lousiana nos Estados Unidos 

(FOLHA, 2010). 

Houve um gasto aproximado de US$ 940 milhões para conter o vazamento (FOLHA, 

2010), no entanto, não foram suficientes para evitar o prejuízo no habitat de centenas de 

aves (TANGLEY, 2010). Não se inclui nesses cálculos o pagamento pelo dano ambiental 

causado pelo acidente, o qual é obrigatório para o atendimento da legislação daquele país.  
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Comparado com as outras fontes de poluição marinha, o derramamento de óleo no 

mar representa uma das maiores ameaças à ecologia marinha, pois (i) modifica as 

condições ambientais para os animais marinhos pela alteração química do mar; (ii) altera as 

propriedades físicas do mar; (iii) muda o equilíbrio biológico e (iv) destrói da biomassa 

nutricional marinha (REDONDO,  PLATANOV, 2009). 

Episódios desastrosos como o que ocorreu no Golfo do México não são novidades 

na exploração mundial do petróleo. Desde as primeiras atividades de exploração, tanto 

offshore quanto onshore, há notícias sobre acidentes. A primeira considerada de grande 

magnitude ocorreu na Inglaterra em 1967, quando o navio Torrey Canyon liberou 120 mil 

toneladas de óleo no mar.  

No Brasil, o primeiro grande acidente aconteceu em 1960 com o naufrágio do navio 

tanque Sinclaire Pertolore, o qual liberou aproximadamente 66.000 m3 de óleo cru no mar. 

Como no cenário mundial, no país ocorreram posteriormente sucessivos acidentes 

envolvendo uma liberação de óleo no mar de grande magnitude.  

Esses acidentes alertam quanto à necessidade de se pensar acerca dos riscos 

ambientais inerentes à atividade de exploração de petróleo. Para tanto, diversas 

convenções internacionais ocorreram e ajudaram a moldar diretrizes institucionais e 

instrumentais que possuem como objetivo minimizar os riscos ambientais associados à 

atividade de exploração do petróleo. Dentre os principais instrumentos, destacam-se os 

frutos da Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de 

Poluição por Óleo em 1990 (OPRC 90).  

CALIXTO (2011) coloca que, pelo histórico de acidentes na indústria do petróleo no 

Brasil e sua frequente recorrência (Figura 3), o país precisa estar preparado para combater 

o vazamento de petróleo e derivados, fundamentalmente devido ao aumento das atividades 

na província do pré-sal e pela considerável biodiversidade da fauna e da flora marinha 

existente no país. Para tanto, dever-se-ia aprimorar os planos de emergência em seus 

diversos níveis.  
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Figura 3: Percentual de acidentes ambientais por região de 2006 a 2009 no Brasil. Fonte: IBAMA 
(2009). 

 

Sem ter posto em prática o Plano Nacional de Contingência (PNC) para lidar com 

vazamentos de petróleo, o Brasil vive mais uma crise que deixa clara a falta de 

coordenação e de políticas definidas para enfrentar o problema. A legislação, por sua 

vez, concentra seu foco na punição, sem dedicar atenção à prevenção e à reparação de 

danos. Além disso, falta a obrigatoriedade de um seguro ambiental para a exploração de 

petróleo. O recente derramamento de óleo no campo de Frade, da Chevron, na Bacia de 

Campos, expõe as fragilidades da indústria no país, que se apresenta como a mais nova 

potência energética do mundo. 

Com a expectativa de aumento de produção em regiões que apresentam condições 

inóspitas para a exploração de petróleo– como a região do pré-sal -, associada com a 

necessidade de aprimorar a prevenção e as respostas emergenciais, a adoção de 

instrumentos que ajudem a coordenar ações ligadas ao combate de derramamentos de óleo 

no mar é um subsídio valioso para aperfeiçoar o atendimento a acidentes desta natureza.  

Os modelos matemáticos se desenvolveram com maior intensidade nas últimas três 

décadas, acompanhados pelo aperfeiçoamento dos computadores, e vem sendo utilizados 

como subsídios na assistência para a tomada de decisão em situações de caráter 

emergencial. 

Na indústria do petróleo, em especial, os modelos de dispersão de óleo em 

ambientes marinhos são instrumentos obrigatórios e condicionantes legais para o 

licenciamento de empreendimentos de exploração e produção de petróleo. Através de seus 
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resultados, é possível realizar avaliação de impacto ambiental, pelo cálculo da probabilidade 

do óleo atingir os ecossistemas através das análises de risco do empreendimento. 

No entanto, as ações a serem tomadas pós acidente – quais equipamentos a 

despachar e de onde - já estão definidas pelo Plano de Emergência individual do 

empreendimento. Muitas vezes, porém, as ações de combate ao derramamento são 

realizadas de forma equivocada, pois se utiliza, por exemplo, equipamentos que não são 

operacionais para as condições ambientais vigentes e/ou se despacham equipamentos em 

quantidade inferior a necessária, mesmo que se adote as ações previstas no plano. 

No ano de 2000, quando o duto da Reduc se rompeu na Baía de Guanabara, no 

estado do Rio de Janeiro – causando um dos maiores desastres ecológicos do país -, a 

Petrobras enfrentou sérias dificuldades de toda a ordem, tais como localizar e reunir 

barreiras e recolhedores para combater o vazamento. Os recursos existiam, mas não havia 

um controle centralizado para indicar quais eram os recursos, nem sua localização, 

tampouco um plano estruturado de resposta para o envio desses equipamentos para o local 

do acidente (VIGLIANO, 2013). 

Tudo isso se traduz em tomadas de decisões ineficientes, já que o óleo derramado 

que deveria ser recuperado pelos recursos de limpeza, produz impactos ambientais. Uma 

família de modelos, oriunda da Pesquisa Operacional, vem sendo aplicada neste sentido 

para atender eficientemente, sob o espectro da análise de custo-benefício, o derramamento 

de óleo.  

Assim, conhecendo-se os parâmetros que governam um incidente de óleo no mar, 

torna-se possível alcançar o melhor resultado viável ao enviar o tipo e a quantidade correta 

de equipamentos de limpeza e contenção. Entende-se como o melhor resultado viável 

reduzir o custo da operação, reduzir o tempo de resposta, reduzir o dano ambiental ou 

ainda, aumentar a área de cobertura das ações de resposta, considerando as restrições 

legais e técnicas do problema. 

Alguns autores analisaram o problema neste contexto, conhecido como resposta ao 

nível tático, em que os parâmetros de um derramamento de um tipo de óleo específico estão 

definidos e pretende-se decidir quais equipamentos despachar e em qual quantidade 

(PSARAFTIS, ZIOGAS, 1985, SRINIVASA, WILHELM, 1997, GKONIS, VENTIKOS, 

PSARAFTIS et al. 2008, WILHELM, SRINIVASA, 1997, VERMA, GENDREAU et al, 2013 ). 

Outros analisaram o problema sob o nível estratégico, no qual se pretende verificar a 

melhor localização dos centros de atendimento de resposta, bem como a quantidade e o 

tipo de equipamentos que serão capazes de atender a qualquer tipo de derramamento de 
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óleo (CHARNES, COOPER et al., 1979, BELARDO, HARRALD et al., 1984, PSARAFTIS, 

THARAKAN, CEDER, 1986, IAKOVOU, DOULIGERIS et al., 1994, IAKOVOU, CHI, 

DOULIGERIS et al., 1996). 

Existe ainda o nível operacional para a tomada de decisão para o atendimento a um 

derramamento, cujo objetivo é determinar a utilização dos equipamentos previstos no nível 

tático para a contenção e a limpeza (PSARAFTIS, ZIOGAS,1985). 

A proposta desta dissertação é, portanto, formular um modelo ao nível tático, de 

forma a verificar o custo-benefício associado à resposta da equipe responsável de um 

derramamento de óleo no mar. Para tanto, elaborou-se um modelo que inclui os custos 

operacionais e logísticos, bem como os benefícios trazidos pela limpeza de um 

derramamento que potencialmente iria causar impactos ambientais, atendendo as restrições 

legais e técnicas. 

No Capítulo 2 se descrevem os aspectos integrados às propriedades físicas, 

químicas e físico-químicas do petróleo, necessários para compreender o comportamento do 

óleo quando este interage com o ambiente marinho e os impactos ambientais consequentes. 

Além disso, aborda-se a questão sobre meios de quantificação monetária desses impactos. 

Neste capítulo trata-se, ainda, das diversas ações de respostas existentes para o 

atendimento de derramamento do óleo adotadas para o ambiente marinho. 

O Capítulo 3 aborda os principais mecanismos legais internacionais e nacionais que 

versam sobre o derramamento do óleo no mar. As diversas famílias de modelos 

matemáticos utilizadas como ferramenta de apoio na gestão ambiental do petróleo também 

são apresentadas neste capítulo. 

O Capítulo 4 descreve a formulação matemática do modelo tático proposto e sua 

aplicação em um estudo de caso é apresentada no Capítulo 5. Por fim, no Capítulo 6 

descrevem-se as principais conclusões desta dissertação.  

 

 



7 

 

 

CAPÍTULO 2  

ASPECTOS DO DERRAMAMENTO DE PETRÓLEO 

 

2.1 Constituintes do petróleo 

 

O petróleo 1  é originado a partir da matéria orgânica depositada junto com os 

sedimentos e, que por meio de processos geológicos e biológicos, resultaram na produção e 

acumulação de diferentes tipos de moléculas orgânicas. Os organismos fitoplanctônicos 

constituem praticamente toda a matéria orgânica, sendo que nos primeiros estágios da 

formação do hidrocarboneto2, estes organismos não podem sofrer oxidação3 (THOMAS, 

2004). O tipo de hidrocarboneto gerado – óleo ou gás – é determinado pela constituição da 

matéria orgânica original e pela intensidade dos processos térmicos atuantes sobre ele.  

O fracionamento do petróleo4 resulta em diversas substâncias químicas, no mínimo de 

200, entretanto, a constituição elementar é predominantemente de carbono e hidrogênio, 

como mostra a Tabela 1 (SCHOLZ, KUCKLICK et al.,1999): 

 

Tabela 1: Constituição elementar do óleo cru típico (% em peso). Fonte: THOMAS (2004) 

Elemento Porcentagem (em peso) 

Carbono 83 - 84 

Hidrogênio 11 - 14 

Enxofre 0,06 - 8 

Nitrogênio 0,11 – 1,7 

Oxigênio 0,1 - 2 

Metais Até 0,3 

 

                                                
1
 É uma palavra oriunda do latim petroleum, petra (pedra) e oleum (óleo). 

2
 São compostos orgânicos formados por carbono e hidrogênio. 

3
 A necessidade de condições não-oxidantes pressupõe um ambiente de deposição composto de 

sedimento de baixa permeabilidade, inibidor da ação da água circulante em seu interior.  

4
 Realizada de acordo com a faixa de ebulição de cada composto.  
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Os constituintes não-hidrocarbonetos (nitrogênio, enxofre, oxigênio e metais) 

perfazem uma pequena parcela do petróleo e são considerados como impurezas, 

normalmente presentes nas frações mais pesadas (THOMAS, 2004).  

 

O American Petroleum Institute (API), ao analisar a constituição de diversos petróleos de 

diferentes origens, chegou à seguinte conclusão (THOMAS, 2004): 

 Todos os petróleos contêm substancialmente os mesmos hidrocarbonetos, em 

diferentes quantidades; 

 A quantidade relativa de cada grupo de hidrocarbonetos presente varia muito de 

petróleo para petróleo. Consequentemente, segundo estas quantidades, diferentes 

serão as características dos tipos de petróleo; 

 A quantidade relativa dos componentes individuais dentro de cada grupo de 

hidrocarbonetos, no entanto, é aproximadamente na mesma ordem de grandeza 

para diferentes petróleos.  

 

Conforme a estrutura molecular dos hidrocarbonetos, estes podem ser classificados 

em saturados, insaturados e aromáticos. Os hidrocarbonatos saturados, ou também 

parafinas, são aqueles cujos átomos de carbono são unidos somente por ligações simples e 

ao maior número de átomos de hidrogênio, constituindo cadeias lineares, ramificadas ou 

cíclicas, interligadas ou não.  

Os hidrocarbonetos insaturados, também chamados de olefinas, possuem ao menos 

uma dupla ou tripla ligação carbono-carbono. Por fim, os hidrocarbonetos aromáticos, 

conhecidos também de arenos, apresentam pelo menos um anel benzeno na sua estrutura 

(THOMAS, 2004). 

 

2.2 Composição do petróleo 

 

Os principais grupos de componente do óleo são normalmente compostos por 

hidrocarbonetos saturados (60%), aromáticos (30%), bem como por resinas e asfaltenos 

(10%). Estes dois últimos são moléculas grandes, com alta relação carbono/hidrogênio e 

presença de enxofre, oxigênio e nitrogênio (THOMAS, 2004). 
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Nos reservatórios de petróleo, há a possibilidade de se encontrar gás natural 

associado ao óleo, cuja composição abrange desde metano até o hexano, contendo 

pequenas quantidades de diluentes e contaminantes (THOMAS, 2004).  

 

2.3 Propriedades físicas 

 

As propriedades físicas dos derivados do petróleo são tipicamente semelhantes e são 

utilizadas para compreender o comportamento do óleo quando estes são derramados. As 

principais propriedades são: densidade, viscosidade, ponto de fluidez, ponto de inflamação, 

solubilidade e tensão superficial (SCHOLZ, KUCKLICK et al. 1999). A seguir, essas 

propriedades serão descritas: 

 Densidade: é a relação da densidade do óleo com a densidade da água doce, 

expressas em termos de densidade específica5 ou densidade API. Essa propriedade 

determina a tendência do óleo afundar ou flutuar na coluna d’água; 

 Densidade API: é uma escala hidrométrica, desenvolvida pelo American Petroleum 

Institute, para medição de densidade específica de fluidos, através da fórmula: 

API = (141,5/Densidade específica a 15 ºC) – 131,5 

A qualidade do petróleo normalmente é medida por esta escala, a qual varia de 0 a 

60/62. Petróleos com grau API maior que 30 são considerados leves; entre 22 e 30 

graus API, são médios; abaixo de 22 graus API, são pesados; com grau API igual ou 

inferior a 10, são petróleos extrapesados. Os hidrocarbonetos com elevados valores 

de API possuem baixa viscosidade e elevado teor de componentes leves. Menores 

valores de API indicam que o petróleo é pesado e viscoso; 

 Ponto de inflamação: É a temperatura na qual os componentes liberam vapores que 

se inflamam a partir de um contato como fonte de ignição (CETESB, 2013). Por 

possuírem compostos voláteis, os óleos leves e os produtos refinados são 

inflamados com maior facilidade. Assim, em um caso de derramamento, por 

exemplo, a evaporação dos componentes leves e a consequente elevação do ponto 

de inflamação, tornam os procedimentos de limpeza do óleo do mar mais seguros; 

                                                
5
 É a razão de uma unidade de material, como o óleo, em relação à massa da água doce, para o 

mesmo volume e a uma mesma temperatura (API, 1999). 
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 Ponto de fluidez: É a temperatura do óleo, abaixo da qual, ele não mais fluirá, devido 

a formação de uma estrutura microcristalina que amplia a viscosidade e a tensão 

superficial do óleo (SCHOLZ, KUCKLICK et al.1999; CETESB, 2013); 

 Viscosidade: É uma propriedade dos fluidos de resistirem ao escoamento, por conta 

da resultante das forças de atrito entre as moléculas. Os óleos expostos ao processo 

de intemperização tem sua viscosidade natural aumentada com a perda de diversos 

componentes (CETESB, 2013); 

 Tensão superficial: É uma forma de coesão (atração) entre as moléculas na 

superfície de um líquido. Aliada com a viscosidade, essa propriedade determina a 

taxa de espalhamento do óleo (CETESB, 2013); 

 Solubilidade: É a dissolução do soluto em um solvente. O petróleo apresenta baixa 

solubilidade em meio aquático, não ultrapassando 5 ppm6 (POFFO, 1999). 

 

2.4 Classificação do petróleo 

 

O petróleo pode ser classificado enquanto à sua constituição, persistência no meio 

após ser derramado, pelo seu peso específico e pelas suas propriedades físicas. Estes dois 

últimos são os mais importantes na elaboração de Planos de Contingência (FRONAPE, 

2002). A seguir, estas classificações serão brevemente descritos. 

 

2.4.1 Classificação baseada nos constituintes do petróleo 

 

Esta classificação é baseada nos seus constituintes do petróleo e relaciona a 

qualidade do petróleo com o seu potencial de geraram diversas frações para o uso 

comercial. Assim, por exemplo, óleos aromáticos são indicados para a fabricação de 

gasolina, solventes e asfalto; enquanto que os óleos parafínicos são excelentes para a 

produção de querosene de aviação (THOMAS, 2004). O QUADRO 1 mostra esta 

classificação.  

 

 

                                                
6
 ppm: partes por milhão 
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Quadro 1: Classificação do petróleo. Fonte: Adaptado de (THOMAS, 2004) 

Classe Descrição 

Parafínica 

Óleos leves e fluidos, com baixo teor de 
resina e asfaltenos. A maior parte dos 
petróleos produzidos no nordeste brasileiro 
é desta classe. 

Parafínica-Naftênica 

Apresentam um alto teor de resinas e 
asfaltenos (15%), com baixo teor de enxofre 
(<1%). Maior parte dos petróleos produzidos 
na Bacia de Campos (RJ) é desta classe. 

Naftênica 

Número muito pequeno de óleo, composto 
por uma fração superior a 70% de 
naftênicos. Alguns óleos da América do Sul, 
da Rússia e do Mar do Norte pertencem a 
esta classe. 

Aromática intermediária 

São os óleos pesados, contendo um 
elevado teor de asfaltenos e resinas (até 
30%) e de enxofre (>1%). Alguns óleos do 
Oriente Médio, África Ocidental, Venezuela 
são desta classe.  

Aromática-Naftênica 

Comum na região da África Ocidental, os 
óleos deste tipo não apresentam nenhum 
teor de parafinas, podendo conter mais de 
25% de resinas e asfaltenos.  

Aromática-Asfáltica 

São óleos com elevado teor de resinas e 
asfaltenos (>35%), podendo apresentar uma 
considerável fração de enxofre (9%). São 
óleos pesados e viscosos, encontrados 
principalmente no Canadá ocidental, 
Venezuela e sul da França.  

 

2.4.2 Classificação baseada na persistência no ambiente 

 

Este sistema é baseado no Código Federal Americano de Regulamentação 33 US, o 

qual dividiu os óleos em cinco categorias conforme a persistência deles no ambiente (Tabela 

2). A título de esclarecimento, considera-se fator de persistência o tempo em que um 

produto permanece em um determinado ambiente (solo, sedimento e coluna d’água).  
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Tabela 2: Caracterização de óleos e derivados em função da persistência no ambiente. Fonte 
SCHOLZ, KUCKLICK et al. (1999). 

Categoria Persistência 
Densidade 
Específica 

Exemplos 

Grupo I Não persistente N/A 
Gasolina, 
condensados 

Grupo II Persistente < 0,85 Diesel, óleo cru leve 

Grupo III Persistente Entre 0,85 a 0,95 
Produtos e Óleo cru 
intermediário 

Grupo IV Persistente Entre 0,95 a 1,00 
Óleo cru pesado, 
residual 

Grupo V Persistente >1,00 
Produtos com baixo 
grau API  

N/A: Não aplicável, pois possuem uma baixa densidade específica.  

 

Os produtos refinados de petróleo – com elevada concentração de componentes de 

peso leve - tendem a se evaporar e dissipar rapidamente e raramente necessitam de 

limpeza. Deste modo, seus impactos ao ambiente são insignificantes. Estes são 

classificados como não persistentes (ITOPF, 2002). 

Os óleos persistentes, por outro lado, devido à sua composição ser de componentes 

de peso leve e intermediário, tendem a se dissipar lentamente e são encontrados em 

petróleos crus (ITOPF, 2002).  

 

2.4.3 Classificação baseada no peso específico 

 

Esta classificação foi elaborada pela Frota Nacional de Petroleiros (FRONAPE, 

2002), que classifica o petróleo conforme seu peso específico. Dentro desta classificação o 

petróleo foi dividido em quatro tipos: (i) Hidrocarbonetos leves; (ii) Hidrocarbonetos 

moderados a pesados; (iii) Hidrocarbonetos pesados e (iv) Hidrocarbonetos residuais. O 

quadro a seguir relaciona o comportamento destes hidrocarbonetos quando derramado, 

conforme suas propriedades físicas e químicas. 
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Quadro 2: Caracterização do petróleo e seus derivados conforme seu peso específico. Fonte: 
FRONAPE (2002). 

Tipo Exemplo 
Propriedades físicas e 
químicas 

Tipo I: Hidrocarbonetos leves 
(voláteis) 

Gasolina, Querosene, Diesel 
de Automóveis. 

1. Baixa viscosidade; 
2. Elevada taxa de 

evaporação; 
3. Fácil dispersão natural; 
4. Solubilidade elevada na 

água; 
5. Penetração rápida nos 

substratos 

Tipo II: Hidrocarbonetos 
Moderados  

Óleo combustível marítimo, 
Gasóleo, Combustível leve, 
óleo de lubrificação leve 

1. Viscosidade baixa a 
moderada; 

2. Evaporação até 50% do 
volume; 

3. Tendência para formação 
de emulsões estáveis 
sob condições de 
elevado hidrodinamismo; 

4. Solubilidade moderada 
na água; 

5. Penetração nos 
substratos em função da 
sua configuração; 

6. Dispersão natural de 
alguns componentes; 

7. Em regiões de clima 
tropical, a evaporação 
rápida dos voláteis e a 
solução das frações 
solúveis darão lugar a um 
resíduo degradado 
menos tóxico 

Tipo III: Hidrocarbonetos 
Pesados 

Óleos crus, Emulsão água-
hidrocarbonetos, óleo de 
lubrificação pesado 

1. Elevada viscosidade; 
2. Dispersão natural 

relativamente baixa; 
3. Pouco solúvel em água; 
4. Evaporação menor do 

que 20% do volume; 

Tipo IV: Hidrocarbonetos 
Residuais 

Bunker e combustíveis 
pesados 

1. Semi-sólidos; 
2. Não dispersa; 
3. Não evaporam; 
4. Baixa solubilidade na 

água; 
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2.5 Intemperização do óleo no mar 

 

O comportamento de óleos derramados nos mais diversos tipos de ecossistemas é 

coordenado pela sua composição química, bem como da atuação de processos como 

advecção, espalhamento, evaporação, dissolução, emulsificação, biodegradação, oxidação, 

sedimentação e dispersão.  

Chama-se de intemperismo7 a junção destes processos, cuja atuação pode reduzir a 

concentração em diferentes grupos de compostos, alterando as características físicas e 

químicas do petróleo (FLOODGATE, 1984; FINGAS, 1998; ITOPF, 2013) e influenciando a 

persistência do óleo derramado no mar (FRONAPE, 2002). A seguir, é realizada uma breve 

descrição de cada processo intempérico no ambiente marinho. 

 

2.5.1 Evaporação 

 

Processo que se inicia logo nas primeiras 24 horas após o derramamento, consiste 

na perda dos compostos mais voláteis do óleo para a atmosfera, podendo ser responsável 

pela redução de mais da metade do volume da mancha. Os produtos refinados como 

gasolina e querosene apresentam uma redução entre 75 a 100% (WELLS, LEE et al. 1997). 

A taxa de evaporação depende da área da superfície de contato com a atmosfera, 

bem como a pressão de vapor e do coeficiente de transporte de massa. A eficiência destes 

parâmetros, por sua vez, é influenciada pela composição do óleo, da velocidade do vento, 

da radiação solar e da temperatura (LEHR et al., 2002) (Tabela 3). Conforme o óleo 

evapora, a sua composição é modificada, tornando a mancha mais densa e mais viscosa 

(SCHOLZ, KUCKLICK et al. 1999).  

 

Tabela 3: Porcentagem do petróleo médio evaporado em função do tempo e da 
temperatura. Fonte: Adaptado de (PETROBRAS), apud (SILVA, 2004).  

Tempo em horas 
Porcentagem evaporada para diferentes temperaturas 

10 °C 21 °C 38 °C 

5 16,5 19,5 23,5 

                                                
7
 Este termo é próprio das ciências geológicas, cujo significado stricto sensu é o conjunto de 

alterações físicas (desagregação) e químicas (decomposição) que as rochas sofrem quando ficam 
expostas na superfície da litosfera (BRANCO, 2009). 
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10 19,5 22,5 27,0 

20 21,5 25,0 30,0 

30 23,0 27,0 32,0 

40 24,0 28,0 33,0 

    

2.5.2 Advecção 

 

É um processo puramente físico, responsável pelo carreamento da mancha de óleo 

em superfície e subsuperfície, logo após o espalhamento inicial, determinando a localização 

do óleo a partir do ponto de derramamento (SOUZA, 2003). A taxa de advecção é um 

parâmetro essencial para os modelos matemáticos de dispersão do óleo no mar (ASA, 

2007).  

O mecanismo de transporte é devido à ação combinada do vento na camada entre o 

ar e a superfície do mar, das ondas, das marés e dos fluxos induzidos pelo gradiente de 

densidade (FERREIRA, 2006).  

 

2.5.3 Espalhamento 

 

Processo intempérico dominante no primeiro estágio do derramamento de óleo, 

proporcionando o movimento horizontal do óleo na superfície do mar, em virtude do 

equilíbrio dinâmico entre as forças de gravidade, inércia, fricção, viscosidade e tensão 

superficial (STEELE, ARRENHIUS et al., 1985). A resultante das forças do vento altera a 

eficiência deste processo na mancha de óleo, sendo que óleos menos viscosos se 

espalham com maior velocidade (ITOPF, 2002).  

Uma parcela grande das manchas toma forma de um cometa, na qual a maior parte 

do volume derramado se concentra em uma região mais espessa (parte escura) e uma 

porcentagem menor do óleo se desloca em uma região maior e de menor espessura, de 

aparência brilhante (LEHR, 1974). 

Este processo influencia fortemente os outros, pelo aumento da área de contato do 

óleo com o ar e diminuição da espessura, permitindo a maior transferência de massa por 

evaporação e dissolução (ITOPF, 2002).  

A observação do espalhamento do óleo durante a operacionalização do plano de 

contingência facilita execução de vigilância marítima pelas aeronaves, proporcionando a 
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rápida troca de informações precisas acerca do tamanho da mancha de óleo entre as 

equipes envolvidas na contenção do material derramado (CARDOSO, 2007).  

 

2.5.4 Dissolução 

 

É o processo de transferência de massa para a coluna d’água (solubilização do 

óleo), cuja eficiência depende da composição do óleo, do espalhamento da mancha, da taxa 

de dispersão, da temperatura e da turbulência (CETESB, 2013).  

A dissolução ocorre imediatamente após o derramamento, no entanto, seu efeito é 

irrisório, uma vez que cerca de 1% do óleo derramado na superfície será dissolvido 

(CETESB, 2013). Além disso, a taxa de transferência de massa por este processo não é tão 

eficiente quanto à evaporação (ITOPF, 2002).  

As frações mais tóxicas do óleo normalmente se dissolvem com mais facilidade, 

como o enxofre, representando um risco à biota local dado a sua biodisponibilidade. No 

entanto, esse risco é de curta duração – devido à posterior evaporação - e ser um efeito 

localizado (ITOPF, 2002).  

 

2.5.5 Emulsificação 

 

É a incorporação de água ao óleo formando uma emulsão água-óleo, também 

chamada de mousse, formadas pela ação de ondas. As emulsões contêm entre 70 a 80% 

de água, representando uma expansão de volume de material derramado cerca de 3 a 4 

vezes. Este processo aumenta a densidade e a viscosidade do óleo, dando um aspecto 

semi-sólido ao material derramado (ITOPF, 2002).  

Dificultam fortemente os processos de limpeza e, por esta razão, óleos crus leves e 

médios apresentam um tempo de permanência no mar que pode atingir vários anos, após 

perderem componentes leves principalmente pelos processos de evaporação e dissolução 

(STEELE, ARRENHIUS et al., 1985). 
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2.5.6 Sedimentação  

 

É a adsorção de partículas de sedimento ou matéria orgânica ao óleo intemperizado, 

ocorrem principalmente com os componentes pesados do óleo que não se dissolveram na 

água  (CETESB, 2013). 

A taxa de sedimentação depende da densidade específica, do grau de dispersão e 

dos sólidos suspensos na água. Quanto maior a densidade específica, tanto menor é a 

quantidade de partículas em suspensão necessária para que o óleo sedimente (CETESB, 

2013). 

Inicia-se logo após o derrame, sendo um processo de remoção importante de óleo na 

coluna de água em áreas costeiras, onde há uma maior quantidade de organismos e 

partículas em suspensão na coluna d’água. Devido a isso, o óleo sedimentado torna-se 

fonte de contaminação à longo prazo em regiões costeiras de alto hidrodinamismo 

(CETESB, 2013).  

 

2.5.7 Biodegradação 

 

Considerado como um dos principais mecanismos de remoção de petróleo do 

ambiente marinho (STEELE, ARRENHIUS et al., 1985), a biodegradação consiste na 

utilização dos hidrocarbonetos do petróleo pelos microorganismos (bactérias e fungos) como 

fonte de alimento. As moléculas degradadas tornam-se subprodutos oxidados, os quais 

serão degradados em gás carbônico e água (ITOPF, 2013). 

Apesar de ser significativo, é um processo lento, que se inicia assim que ocorre a 

detoxificação8 do óleo derramado pelos microorganismos e a atuação de outros processos 

intempéricos. Sua eficiência está em função da concentração de nutrientes (nitrogênio e 

fósforo), de oxigênio e de temperatura moderada (CETESB, 2013), uma vez que são fatores 

limitantes da população dos microorganismos.  

 

 

 

                                                
8
 Retirada de substâncias potencialmente tóxicas de dentro do organismo, chamadas de xenobióticos. 
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2.5.8 Dispersão 

 

Processo exclusivamente físico, que quebra a coesão da mancha de óleo em 

pequenas partículas e promove o espalhamento e a difusão destas na coluna d´água, 

devido à ação de ondas e da turbulência na superfície do mar (ITOPF, 2002). A eficiência 

depende do estado hidrodinâmico da superfície do mar e da viscosidade do óleo, sendo 

mais eficiente naqueles que apresentam baixa viscosidade (REED, JOHANSEN et al., 

1999).   

 

2.5.9 Oxidação 

 

Também chamada de foto-oxidação, a oxidação ocorre quando os hidrocarbonetos 

presentes no óleo reagem com o oxigênio por uma reação foto-química, resultando em 

produtos solúveis e tóxicos na água e proporcionando a ação dos outros processos 

intempéricos (EPA, 1999).  

A razão da degradação pela oxidação é influenciada pelo comprimento de onda 

incidente, pela concentração de materiais particulados suspensos, pela concentração de 

aromáticos de alto peso molecular e pela espessura da mancha (ITOPF, 2002).  

Como a radiação é um dos fatores limitantes, então, é um processo eficiente na zona 

eufótica9 da água, entretanto, seu efeito na remoção da mancha de óleo é pequeno quando 

comparado aos outros processos de intemperismo (ITOPF, 2002).  

 

De uma forma geral, os compostos saturados, os quais se encontram em maior 

concentração nos óleos, são os mais suscetíveis à evaporação, biodegradação e à 

dispersão. Por outro lado, os compostos aromáticos de baixa massa molecular são 

parcialmente solúveis em água, entretanto, evaporam-se rapidamente após um derrame, 

enquanto os aromáticos de elevada massa molecular não apresentam o mesmo 

comportamento. Os alfatenos e as resinas, por possuírem propriedades similares, são 

considerados grupos mais estáveis aos processos de evaporação, dispersão e 

biodegradação (FINGAS, 1998). 

                                                
9
 A zona eufótica é a parte da coluna d’água que recebe luz suficiente para a ocorrência da 

fotossíntese.  
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Como pôde ser observado ao longo da descrição dos processos intempéricos 

atuantes no óleo derramado, a eficiência de cada um deles, bem com a extensão temporal 

de tais processos, estão em função das propriedades físicas e químicas do óleo original 

derramado. Além disso, as condições ambientais (temperatura do mar, velocidade e direção 

das correntes marinhas), influenciam a eficiência e a duração dos processos intempéricos, 

como se observa na FIGURA 4. 

 

 

Figura 4: Principais processos intempéricos atuantes em um derramamento de óleo. Fonte: Adaptado 
de ITOPF (2002) e CLARK (2001). 

 

O Quadro 3 resume os principais processos intempéricos atuantes no óleo 

derramado no ambiente marinho, bem como seus principais efeitos no óleo, sua escala de 

tempo e fatores que determinam a sua eficiência.  

 

Quadro 3: Síntese dos principais processos de intemperismo do óleo no mar. Fonte: Adaptado de 
Souza (2003).  

Processo Efeitos no óleo Escala de tempo Fatores de eficácia 

Espalhamento 
Determinante na área 
da mancha 

Primeiros momentos 
do derrame (minutos a 
poucas horas) 

Gravidade, inércia, 
viscosidade e tensão 
superficial. 

Evaporação 
Transferência de 
massa do óleo para a 

Primeiras horas 
Área e espessura da 
mancha e coeficiente de 
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atmosfera, 
aumentando a 
viscosidade e a 
densidade. 

transferência de massa. 

Dispersão 
Dispersão do óleo na 
superfície da coluna 
d’água’ 

Horas e dias 
Condições 
meteooceanográficas 

Dissolução Perda de massa 
Instantaneamente 
(primeiros 15 minutos) 

Presença de 
hidrocarbonetos solúveis 

Emulsificação 

Aumento da 
viscosidade e volume 
da mancha, próxima 
ao valor da densidade 
da água 

Horas e dias 
Turbulência, temperatura 
e composição do óleo. 

Oxidação (Foto-
oxidação) 

Aumento do conteúdo 
de frações 
persistentes. 
Influencia a 
emulsificação. 

Detectável após uma 
semana ou mais 

Incidência da luz solar 

Sedimentação 

Remoção do óleo na 
coluna d’água por 
material em 
suspensão 

Horas e dias 
Aumento da densidade 
devido ao intemperismo 
do óleo 

 

2.6 Ações de resposta 

 

As ações de resposta a um incidente de óleo no mar definem-se como o conjunto de 

medidas adotadas para minimizar os danos provocados pelo incidente ao meio ambiente. 

Desta forma, para que as escolhas adequadas sejam aplicadas, são necessárias ações 

iniciais no intuito de se conhecer o cenário do incidente, de forma a definir as estratégias de 

combate e dimensionar recursos para uma resposta efetiva (CETESB, 2013).  

Essas informações são recolhidas através de uma avaliação preliminar, a qual tem por 

objetivo orientar o desenvolvimento das ações iniciais de combate, as quais devem ser 

periodicamente reavaliadas em função da mudança no deslocamento da mancha e nas 

alterações no comportamento do óleo no mar (CETESB, 2013). 

Posteriormente, as ações de combate em si permeiam a contenção e remoção do 

produto do mar e a limpeza de ambientes costeiros atingidos através de técnicas 

apropriadas (CETESB, 2013). 

Por fim, após a interferência das equipes de remoção e limpeza, há a geração de 

resíduos líquidos e sólidos que devem ser dispostos de forma apropriada (CETESB, 2013).  
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 A seguir serão descritas as principais ações adotadas em caso de acidente de óleo 

no mar. 

 

2.6.1 Não resposta / Monitoramento da Mancha 

 

Não responder ao derramamento significa em não utilizar meios artificiais ou 

qualquer interferência humana na evolução da pluma, monitorando-se apenas o seu 

deslocamento e as alterações de suas características físicas e químicas. Este procedimento 

é adotado quando é constatado – pela modelagem numérica e pelas cartas de sensibilidade 

ambiental - que a pluma não esta se dirigindo para áreas ambientalmente sensíveis 

(FERREIRA, 2006).  

Para o monitoramento da pluma, utilizam-se métodos diretos e indiretos. O método 

direto consiste basicamente em verificar diariamente as mudanças físicas e químicas do 

óleo, decorrentes dos processos intempéricos, realizada pela coleta de amostras do óleo 

para posterior análise em laboratório (FERREIRA, 2006).  

Os métodos indiretos incidem no reconhecimento aéreo da pluma do óleo, realizada 

pela observação visual ou pelo uso do sistema de sensoriamento remoto. A observação 

visual é o método que determina a localização da pluma e a sua escala, geralmente 

efetuada por aeronaves com boa manobrabilidade, como os helicópteros. Conforme o 

aspecto e a coloração da mancha do óleo na superfície do mar, é possível associar uma 

espessura aproximada e, desta forma, estimar o volume derramado (Tabela 4).  

 

Tabela 4: Padrão de visualização aérea para quantificação de óleo no mar. Fonte: ITOPF, (2002). 

Aparência Coloração Espessura (mm) Volume (m
3
/km

2
) 

Película Prateada 0,0001 0,1 

Filete Iridescente 0,0003 0,3 

Mancha densa Negra/marrom escura 0,1 100 

Emulsão Marrom alaranjada >1 >1000 

 

O ITOPF (2002) destaca que este método pode induzir a erros, dada a possibilidade 

em associar a presença de óleo no mar com outros fenômenos, tais como: (i) sombra de 

nuvens, (ii) ondulações na superfície do mar, (iii) diferença na coloração devido a duas 

massas de água adjacentes, (iv) sedimento em suspensão, (v) blooms algais/planctônicos, 
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(vi) descargas de esgoto (emissários submarinos) e (vii) presença de recifes de corais em 

águas rasas (FIGURA 5). 

 

 

Figura 5: Presença de recife de coral que pode ser associado a uma pluma de óleo. Fonte: ITOPF 
(2002) 

 

Os equipamentos de sensoriamento remoto instalados em aeronaves vêm sendo 

amplamente utilizado para monitorar, detectar e identificar tanto descargas ilegais em 

ambientes marinhos quanto acidentes de óleo no mar. O princípio de funcionamento deste 

método consiste em detectar propriedades da superfície do mar (cor, rugosidade e 

temperatura) e associar a presença de óleo pela mudança dessas propriedades. Os 

sensores normalmente utilizados neste procedimento são o Side-Looking Airborne Radar 

(SLAR), detectores de imagens termais infra-vermelhas e ultra-violetas (ITOPF, 2002).  

Outra vertente do método indireto são as imagens obtidas através de imagens 

orbitais, adquiridas por satélites especializados, cujas órbitas cobrem a área de interesse na 

periodicidade necessária e suficiente (Figura 6). Uma vantagem deste método é a sua 

acuracidade em distinguir a presença de óleo de outros fenômenos semelhantes no mar, 

devido do radar ótico Synthetic Aperture Radar (SAR) e a posterior avaliação de 

especialistas (ITOPF, 2002). 
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Figura 6: Imagem de satélite da agência espacial europeia, mostrando a extensão do derramamento 
de óleo do navio tanqueiro Prestige Espanha em 2002. Fonte: FERREIRA  (2006).  

 

 

2.6.2 Contenção e recolhimento 

 

A contenção do óleo, e o seu posterior recolhimento, é visto como a estratégia 

preferencial a ser adotada, sob um ponto de vista ecológico, já que o poluente (óleo) é 

retirado do mar (CASTRO, IGLESIAS, et al., 2010). Porém, estima-se que apenas 10 -15% 

do volume derramado são removidos por este procedimento (ITOPF, 2006).  

Ademais, nem sempre as condições meteooceanográficas são favoráveis para a 

realização destes procedimentos (CETESB, 2013). Além disso, é uma estratégia que vai de 

encontro com a tendência natural do óleo derramado, dado que naturalmente há o 

espalhamento do óleo, devido à influência de ventos, ondas e correntes (FERREIRA, 2006).  

Desta forma, a seleção dos equipamentos deve ser realizada conforme o tipo de óleo 

derramado, das condições ambientais, do sistema de contingência estabelecido, do tempo 

de chegada previsto e do nível da organização das operações de resposta.  

As barreiras de contenção são úteis para o desvio de manchas para locais menos 

vulneráveis ou mais favoráveis à aplicação de técnicas de remoção (CETESB, 2013).  
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Figura 7: Barreiras de contenção. Fonte: (CETESB, 2013) 

 

Existem vários tipos e modelos de equipamentos de barreiras, manufaturadas com 

diferentes tipos de material, cuja escolha depende do cenário ambiental, do tipo de óleo e 

das condições ambientais (CETESB, 2013). A constituição básica das barreiras é mostrado 

na Figura 8, e consiste em: 

 Flutuador: composto por ar ou algum material flutuante; 

 Lastro: fornece a força de resistência às ações de ventos, de correntes e de ondas, 

mantendo o equilíbrio do equipamento; 

 Saia: elemento que minimiza o escape de óleo por baixo da barreira; 

 Borda livre: elemento que minimiza o escape de óleo por cima da barreira. 

 

 

Figura 8: Estrutura básica de uma barreira de contenção. Fonte: (CETESB, 2013). 

 

A colocação e o lançamento das barreiras de contenção são realizados por 

embarcações que devem apresentar dimensões apropriadas, bem como devem dispor de 
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motores com potência suficiente para deslocar o conjunto diante das condições ambientais 

atuantes, bem como da disponibilidade de recursos (CETESB, 2013). Usualmente, a 

configuração das barreiras no mar remete às letras do alfabeto, tais como “J”, “U” ou “V” 

(Figura 9).  

 

 

Figura 9: Modelos de configuração de barreiras de contenção. Fonte: (CETESB, 2013).  

 

Após a contenção do óleo, o seu recolhimento na superfície do mar é realizado por 

diversos equipamentos, tais como os skimmers, barcaças recolhedoras, cordas oleofílicas, 

caminhões ou bombas-vácuo, absorventes granulados, entre outros equipamentos. Estes 

equipamentos também possuem sua funcionalidade específica para o tipo de óleo 

derramado, as condições ambientais vigentes e o volume do material a ser recolhido 

(CETESB, 2013). 
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Figura 10: Skimmer em formato de disco. Fonte: (CETESB, 2013) 

 

 

Figura 11: Barcaça recolhedora. Fonte: (CETESB, 2013) 

 

Alguns autores apontam que o procedimento de contenção e recolhimento do óleo é 

uma técnica onerosa e requer um grande número de equipamentos e profissionais 

especializados, principalmente se o incidente do derramamento ocorrer em uma região 

offshore (BROJE, KELLER, 2007).  

 

2.6.3 Dispersão mecânica 

 

Este método consiste na utilização das embarcações na dispersão do óleo 

derramado (Figura 12), os quais podem estar equipados com dispositivos de agitação a 

reboque, bem como com canhões de água direcionados para a mancha bombeando a água 

do mar para o próprio local (CETESB, 2013). 
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Figura 12: Exemplo de operação de agitação mecânica com embarcações. Fonte: (FERREIRA, 2006) 

 

Sua eficiência depende das características do óleo derramado e das condições 

ambientais do momento do incidente, além da relação volume derramado e capacidade de 

agitação mecânica. Este método torna-se eficaz quando o ponto de fluidez do óleo for 

menor do que a temperatura da água do mar e em óleos com baixa viscosidade. Fortes 

ventos, chuva intensa e as correntes marítimas de superfície são fatores ambientais que 

favorecem o processo de dispersão mecânica (ITOPF, 2006).  

Recomenda-se evitar este método quando o incidente se der em áreas 

ambientalmente sensíveis ou quando a segurança humana e de instalações for ameaçada. 

Nesses cenários, torna-se necessário a combinação com outras formas de controle da 

mancha (ITOPF, 2006).  

 

2.6.4 Dispersão química 

 

A utilização de produtos químicos é um tópico controverso, uma vez que seu uso é 

eficaz somente em águas agitadas, além de representar uma ameaça para a fauna e a flora 

marinha devido à presença de elementos tóxicos que compõem os surfactantes (LEWIS, 

TRUDEL, et al., 2010).  

Um estudo realizado após o derramamento do Petroleiro Exxon Valdez em 1989 (no 

litoral de Alasca) mostrou que o desenvolvimento dos salmões foi alterado por conta da 

presença de hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA’s), os quais eram elementos dos 

surfactantes utilizados para responder ao derramamento à época (RAMSEUS, 2012).  

O princípio de funcionamento de dispersão química se baseia na quebra de tensão 

interfacial entre o óleo e a água promovida pelos surfactantes, acelerando outros processos 
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intempéricos, tais como dispersão, dissolução natural e biodegradação. Os dispersantes 

químicos devem ser aplicados preferencialmente nos primeiros momentos do incidente, 

sendo que seu processo é potencializado com ventos fortes e com o mar agitado (LEWIS, 

TRUDEL, et al., 2010). Na Figura 13 é possível visualizar como se processa o mecanismo 

de dispersão química.  

 

 

Figura 13: Mecanismo o de dispersão química. Fonte: (FIOCCO, LEWIS, 1999).  

 

O dispersante pode ser aplicado por diversos métodos, que devem ser escolhidos 

conforme ao volume de óleo derramado e com as condições ambientais vigentes. 

Geralmente utilizam-se embarcações para derramamentos de pequeno porte (Figura 14). 

Aeronaves e os helicópteros (Figura 15) são mais adequados para derramamentos de 

médio à grande porte (ITOPF, 2006). São recomendados para derramamentos de maiores 

proporções pelo fato de estarem equipados com GPS (Global Position System), facilitando a 

aplicação com a dosagem correta ao longo da mancha de óleo (DALING , INDREBO, 1996).  
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Figura 14: Operação de dispersão química utilizando embarcações. Fonte: (ITOPF, 2006). 

 

  

Figura 15: Operação de dispersão química utilizando helicóptero (à esquerda) e aeronave (à direita). 
Fonte: (DALING, INDREBO, 1996).  

 

 

2.6.5 Absorventes 

 

Os absorventes (Figura 16) são produtos ou materiais com propriedades oleofílicas e 

hidrofóbicos, isto é, possuem grande capacidade de absorver o óleo e ao mesmo tempo 

repelir as moléculas de água (ADEBAJO, FROST, et al., 2003). 
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Figura 16: Exemplo de aplicação de absorventes em região offshore (à esquerda) e onshore (à 
direita). Fonte: (RIEDEL, 2012).  

 

Sua aplicação consiste em sua deposição sobre a superfície do óleo derramado, 

preferencialmente logo após o incidente, o qual deve ser posteriormente recolhido e 

depositado em um local apropriado. Existem três classes de absorventes, definidos 

conforme sua composição, a saber: orgânicos sintéticos, mineral inorgânico e produtos 

orgânicos, todos recomendados para o uso em derramamento de óleo tanto em região 

onshore quanto offshore (ADEBAJO, FROST, et al., 2003). 

A eficiência depende da sua reciclabilidade, densidade, geometria, capacidade de 

absorção e taxa de absorção. Tais propriedades definem o tempo necessário para espalhar 

e recolher o absorvente sobre o óleo derramado (BERNARD , JAKOBSON, 1972). 

O Quadro 4 mostra os métodos de limpeza/recuperação do óleo utilizado em 

diversos países, elucidando suas vantagens e desvantagens em diversos aspectos.  
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Quadro 4: Comparação entre métodos de controle do óleo derramado. Fonte: Adaptado de (AL-MAJED, ADEBAYO, et al, 2012).  

Método 
Capacidade de 
controle do óleo 

Limitações 
Região preferencial 
de aplicação 

Aspecto Ambiental Custo* 

Contenção e 
recolhimento 

Eficiente 
Pode apresentar 
defeitos estruturais 
durante o uso 

Efetivo em condições 
de mar calmo 

Proporciona poucos 
danos ambientais 

Oneroso 

Dispersão mecânica 
Eficiente apenas para 
dispersar o óleo 

Ineficiente em 
condições ambientais 
adversas, por pôr em 
risco a segurança 
operacional. 

Qualquer região, 
exceto em regiões 
próximas a áreas de 
elevada sensibilidade 
ambiental. 

Proporciona poucos 
danos ambientais 

Econômico 

Dispersão química 
Acelera processos de 
intemperização.  

Ineficiente para óleos 
muito viscosos 
(>2000 cSt). 
Ineficiente em mares 
calmos 

Qualquer região em 
condições de mar 
agitado 
(preferencialmente), 
exceto em regiões 
próximas a áreas de 
elevada sensibilidade 
ambiental. 

Pode causar danos à 
fauna e à flora 

Oneroso 

Absorventes Eficiente  
Dependendo do 
material, não é 
biodegradável.  

Em qualquer região 

Se for constituído de 
material sintético, 
pode afundar e se 
tornar um resíduo. 

Se for composto por 
material mineral ou 
sintético, é oneroso. 
Se for composto por 
material orgânico, é 
econômico.  

* Esses custos são relativos entre os métodos de controle.  
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2.7 Acidentes envolvendo liberação de óleo no mar 

 

Os acidentes decorrentes das atividades da indústria do petróleo, apesar da 

expressiva diminuição percebida ao longo do tempo (Figura 17), ainda ocorrem no mundo 

inteiro (Tabela 5). Na maior parte dos casos são acidentes de pequeno ou médio de porte, 

isto é, menores do que 7 mil toneladas de óleo (ITOPF, 2013), podendo ocorrer acidentes 

graves, como o recente no Golfo do México em 2010.  

 

 

Figura 17: Volume (milhares de toneladas) de óleo derramado entre 1970 a 2012. A linha tracejada 
representa a média da década citada. Fonte: Adaptado de (ITOPF, 2013). 

 

Tabela 5: Principais ocorrências de poluição por óleo nos mares do mundo. Fonte: (CEDRE, 2012; 
DNV, 1999; ITOPF, 2013). 

Ano  Local Ocorrência Volume Vazado (m
3
) 

1967 Inglaterra Petroleiro Torrey Canyon 119 mil 

1972 Golfo do Oman Petroleiro Sea Star 115 mil 

1973 Porto Rico Petroleiro Zoe Colocotroni 5 mil 

1974 Chile  Petroleiro Metula 51 mil 

1975 Portugal Petroleiro Jacob Maersk 85 mil 

1978 França Petroleiro Amaco Cadiz 230 mil 

1978 Brasil Petroleiro Brazilian Marina 6 mil 

1979  Caribe Petroleiro Atlantic Empress 287 mil 

1983 África do Sul Petroleiro Castillo de Belver 252 

1988 Mar do Norte Plataforma Piper Alpha 670 mil 

1989 Alasca, EUA Petroleiro Exxon Valdez 40 mil 

1989 Espanha Petroleiro Khark 5 70 mil 

1991 Angola Petroleiro ABT Summer 260 mil 
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1991 Itália Petroleiro Haven 144 mil 

1999 França Petroleiro Erika 20 mil 

2000 Brasil Óleoduto 52 mil 

2002 Espanha Petroleiro Prestige 63 mil 

2003 Paquistão Petroleiro Tasman Spirit 30 mil 

2004 Brasil Navio químico Vicuña 5 mil 

2007 Coréia Petroleiro Hebei Spirit 10,5 mil 

2007 Inglaterra Navio Conteineiro Napoli 200 mil 

2010 EUA 
Plataforma Deepwater 
Horizon 

779 mil 

 

As principais causas dos acidentes são decorrentes de operações de rotina, como 

carga e descarga, considerando-se a modalidade de transporte de petroleiros (ITOPF, 

2013). Para as unidades marítimas, as origens são diversas, dentre as quais se destacam 

blowout10, afundamento, tombamento, colisão, adernamento11 e explosão (DNV, 1999). No 

Golfo do México, a liberação de 779 mil toneladas de óleo foi em virtude da explosão da 

plataforma Deepwater Horizon (CEDRE, 2012).  

No contexto nacional, os principais acidentes envolvendo a liberação de petróleo e 

seus derivados encontram-se descritos na Tabela 6 abaixo: 

 

Tabela 6: Principais ocorrências envolvendo a liberação de petróleo e derivados no Brasil (1960 – 
2012). Fonte: Adaptado de (CETESB, 2013). 

Fonte Causa Data Área atingida 
Volume vazado 
estimado 

Transporte 
Marítimo 

Explosão do 
navio Sinclair 
Petrolore 

1960 
Próximo à costa 
do Espírito Santo 

66.530 m
3 
de 

petróleo 

Transporte 
marítimo 

Colisão do navio 
Takimya Maru 
com rocha 

1974 
Praias e costões 
de Ubatuba (SP) 

6.000 m
3
 de 

petróleo  

Transporte 
marítimo 

Colisão do navio 
Tarik Zyad com 
rocha 

1975 
Praias e costões 
do RJ 

6.000 m
3 
de 

petróleo 

Transporte 
marítimo 

Colisão do navio 
Brazilian Marina 
com rocha 
submersa 

1978 
Praias e costões 
de SP 

6.000 m
3 
 de 

petróleo 

Transporte 
marítimo 

Colisão  do navio 
Marina com píer 
do terminal 

1985 
Praias e costões 
do litoral norte de 
SP 

2.500 m
3 
 de 

petróleo 

                                                
10

 Fluxo incontrolável de gás, óleo ou outro fluído do reservatório. 

11
 Inclinação incontrolada da unidade. 
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portuário 

Transporte 
marítimo 

Não foi apurado 1991 
Alto mar da Bacia 
de Campos (RJ) 

2.150 m
3 
 de 

petróleo 

Transporte por 
oleoduto 

Rompimento do 
oleoduto 

1994 
Vegetação, praias 
e costões (SP) 

2.700 m
3 
 de 

petróleo 

Transporte por 
oleoduto 

Rompimento do 
oleoduto REDUC 

1997 
Baía de 
Guanabara e 
manguezal ( RJ) 

2.800 m
3 
 de 

Bunker MF 180 

Exploração e 
Produção de 
Petróleo 

Explosão da P36 2001 
Bacia de Campos 
(RJ) em alto mar 

1.200 m
3 
de  

diesel e 350 m3 
de Petróleo 

Exploração e 
Produção de 
Petróleo 

Falha de 
operação na 
Plataforma da 
Chevron 

2012 
Bacia de Campos 
(RJ) 

365.000 litros de 
petróleo. 

 

Os vazamentos de petróleo provenientes das atividades de perfuração, exploração e 

produção de petróleo e gás, apesar de não estarem entre os principais acidentes, estão 

tornando-se mais frequentes a partir de 2010. As ocorrências que liberaram maior volume 

estão relacionadas com acidentes de navegação e com oleodutos, principalmente entre os 

anos 1960 – 1990 no litoral do Sudeste (CETESB, 2013).  

 

2.8 Impactos ambientais 

 

Os impactos ambientes devido ao derramamento de petróleo e seus derivados são 

normalmente classificados como agudos ou crônicos (RAND, 1995).  

Os impactos agudos são definidos como aqueles que causam efeitos letais aos 

organismos, normalmente associados aos eventos acidentais (MARTINS, 2007). As frações 

tóxicas do óleo são rapidamente diluídas na água, procedendo-se a sucessão ecológica 

pelos organismos provenientes de regiões não atingidas pelo acidente (RAND, 1995). 

A poluição crônica é associada à exposição gradual dos organismos ao 

contaminante, sendo que este efeito é o mais preocupante, visto que as fontes difusas de 

entrada por hidrocarboneto no mar correspondem a maior parcela deste tipo de poluição 

antrópica (MARTINS, 2007). As frações mais tóxicas, neste caso, persistem por um período 

maior no ambiente marinho, proporcionando efeitos subletais à fauna e à flora marinha, 

dificultando a possibilidade de sucessão ecológica pós-acidente (RAND, 1995).  
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Além disso, as fontes difusas e prolongadas de hidrocarbonetos 12  no mar 

proporcionam o acúmulo destes nos sedimentos, os quais funcionam como verdadeiros 

depósitos do material poluente, mesmo após a interrupção da fonte poluidora (RAND, 1995). 

Destarte, o estudo geoquímico dos sedimentos é uma ótima ferramenta para a indicação da 

contaminação ambiental decorrentes de um derramamento (KINGSTON, RUNCIMAN et al., 

2003).  

A percepção dos efeitos, essenciais para os procedimentos de limpeza do óleo, pode 

ser dividida em dois grandes grupos, a saber: efeitos visíveis e efeitos não-visíveis 

(FIGUEIREDO, 1993). Naturalmente, os procedimentos de limpeza se concentram sobre os 

efeitos visíveis (VENTIKOS, VERGETIS, et al., 2004). Os outros efeitos são objeto de 

estudo para a avaliação do impacto do acidente (MARTINS, 2007).  

Os efeitos visíveis são aqueles perceptíveis a olho nu. Exemplos: a morte de 

organismos, a percepção degustativa de óleo nos recursos pesqueiros e a sujeiras nas 

praias, entre outros. Os efeitos não-visíveis concentram-se na interferência nos níveis de 

organização de um sistema, cobrindo desde as funções celulares até a estrutura ecológica 

das comunidades aquáticas (CRAPEZ, 2001).  

Dentre os principais fatores que influenciam a severidade do impacto e a 

recuperação do ambiente contaminado, tem-se: (i) o tipo do óleo derramado; (ii) o volume 

derramado, (iii) estação do ano; (iv) fatores biológicos e (v) área geográfica do acidente 

(IPIECA, 2000).  

O naufrágio do petroleiro Atlantic Empress, que liberou 287 mil toneladas de óleo em 

alto mar a 18,52 km da Ilha de Tobago, não impactou as praias do Caribe. Enquanto que o 

encalhe do petroleiro Zoe Colocotroni, próximo à zona costeira de Porto Rico, liberando 5 

mil toneladas de óleo no mar, impactou severamente os manguezais e as praias da região, 

bem como as atividades de pesca e de turismo (ITOPF, 2013). 

O acidente do Golfo do México em 2010, apesar de ter ocorrido a 80 km da costa da 

Louisiania, impactou severamente a costa deste estado, bem como dos estados da Florida, 

Alabama e Mississipi, todos dos Estados Unidos da América (EUA). Tanto em alto mar, 

quanto na zona costeira, este acidente causou danos expressivos à fauna e à flora marinha, 

à atividade pesqueira, à maricultura e ao turismo, entre outras atividades socio-

economômicas (CEDRE, 2012). A seguir, descreve-se a ação de cada um desses fatores. 

 

                                                
12

 As fontes difusas e prolongadas aqui mencionadas referem-se àquelas cujas origens são 
desconhecidas, podendo ser proveniente de rios, atmosfera e vazamentos naturais (MARTINS, 
2007). 
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2.8.1 Tipo de óleo 

 

Cada tipo de óleo possui uma toxicidade específica. Geralmente, óleos leves que 

apresentam compostos aromáticos em sua composição são considerados os mais tóxicos. 

Óleos pesados, como os óleos crus e o Bunker C, são mais prejudiciais por matar os 

organismos por asfixia – efeito físico -e não devido à toxicidade (IPIECA, 2000).  

 

2.8.2 Volume derramado 

 

Em acidentes em que há uma liberação elevada de óleo, a penetração do produto no 

sedimento é significativa, podendo formar uma camada sobre pedras e cascalhos e assim, 

dificultando o processo de recolonização da região atingida (IPIECA, 2000). 

Os procedimentos de limpeza do óleo tornam-se essenciais nesses casos, uma vez 

que a retirada dessa camada de óleo acelera o processo de recolonização da área, 

minimizando os impactos do acidente (IPIECA, 2000). 

 

2.8.3 Estação do ano 

 

Conforme a estação do ano, grupos de aves e mamíferos podem estar em fases 

essenciais para a comunidade, tais como o reprodutivo e a migratória. Associado a isso, 

dependendo das condições climáticas e temporais, os processos de intemperização 

(explicados na seção 2.5) ou podem atenuar ou minimizar os efeitos nocivos do óleo à fauna 

e à flora. Sementes que estejam cobertos por óleo, reduzem drasticamente a germinação, 

mesmo que a vegetação tenha se recuperado do incidente (IPIECA, 2000). 

 

2.8.4 Fatores biológicos 

 

Os grupos de animais e de vegetais possuem sensibilidades diferenciadas enquanto 

aos efeitos do óleo (Quadro 5), em que as mais sensíveis normalmente são substituídas por 

espécies mais tolerantes à poluição (HOWARTH, 1989). Considerando os efeitos de longo 

prazo, salienta-se a alteração ecológica na estrutura e função da comunidade, e os impactos 

nos recursos pesqueiros (CAPUZZO, 1985).  
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Quadro 5: Efeitos nos principais grupos de animais e vegetais afetados por um derramamento de 
óleo. Fonte: Adaptado de IPIECA (2000). 

Grupos Comentários 

Mamíferos 

Os organismos mais afetados são as lontras do 
mar, embora em outros grupos, óleo cobre a pele 
desses animais levando-os a hipotermia. No 
acidente com o navio petroleiro Exxon Valdez, 
em 1989 no Alasca, observou-se um significativo 
aumento nas taxas de mortalidade desses 
organismos.  

Aves 

Além de se intoxicarem, as aves marinhas ficam 
com as penas cobertas pelo óleo, não 
conseguindo voar, nem regular a temperatura 
corporal, o que causa morte por hipotermia. A 
recuperação da população de aves depende da 
existência de organismos jovens que podem 
recolonizar a população e/ou de uma taxa de 
reprodução elevada.  

Peixes 

Os organismos adultos são mais afetados pela 
contaminação do óleo, enquanto que os 
organismos jovens (ovos e larvas) são dizimados 
pelo óleo por asfixia.  

Invertebrados 

Os efeitos nesse grupo podem ser variados, 
incluindo elevada mortandade por asfixia até um 
aumento na população pela presença de óleo em 
costões rochosos. 

Plâncton 
Os efeitos nesses organismos são baixos, dado a 
elevada taxa de reprodução e dos movimentos 
migratórios.  

Algas superiores  

Esses organismos se recuperam rapidamente, 
devido sua elevada taxa de reprodução. O 
problema reside nas algas de importância 
comercial, que perdem seu valor econômico. 
Além disso, como pertencem à base da cadeia 
alimentar, oferecem risco de intoxicação para os 
organismos de níveis hierárquicos superiores, 
através dos processos de bioacumulação

13  
e 

biomagnificação
14

.  

 

2.8.5 Fatores geográficos 

 

Os fatores geográficos estão vinculados aos impactos pela riqueza biológica que a 

região impactada oferece, bem como a sua capacidade de recuperação, devido a suas 

                                                
13

 É o processo através do qual os seres vivos absorvem e retêm substâncias químicas no seu 
organismo. 

14
Fenômeno de bioacumulação progressiva de substâncias persistentes, que se verifica à medida que 

se consideram os níveis superiores da cadeia alimentar e que resulta em maiores concentrações 
dessas substâncias nos tecidos das espécies predadoras em relação às concentrações observadas 
nos tecidos das suas presas. 
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características fisiográficas e estruturais. O Quadro 6 apresenta uma síntese dos impactos 

causados nos ecossistemas.  

 

Quadro 6: Descrição dos ecossistemas e dos impactos causados por um derrame de óleo. Fonte: 
Adaptado de (KINGSTON, RUNCIMAN et al., 2003, apud SILVA, 2004). 

Ecossistema 
Principais 
características 

Importância 
ecológica e 
econômica 

Principais impactos 

Praias 

- Maioria dos 
organismos vivem no 
interior do sedimento 
(infauna);  

- Adaptado a variações 
de  marés,  ação  de 
ondas,  temperatura, 
salinidade, oxigênio, 
conteúdo orgânico;  

- Abriga a maioria dos 
grupos animais;  

- Poucos vegetais 
conseguem se fixar na 
região entre-marés;  

- Distribuição e 
diversidade de 
invertebrados é 
determinada  pelos  
fatores físicos, 
principalmente ação 
das ondas que 
determina o tamanho 
das partículas  do 
sedimento e a 
declividade.  

-  Diversidade  e 
abundância decresce 
com o aumento do 
grau de exposição da 
praia. 

- Desova de quelônios 
marinhos;  

- Turismo e lazer. 

- Impacto varia em 
função do  

hidrodinamismo, 
declividade,  marés, 
granulometria, 
composição biológica;  

-Recobrimento (asfixia) 
e  intoxicação  de 
organismos  causando 
interferência nos  

processos de 
locomoção, 
alimentação e 
reprodução;  

- Mortalidade de 
organismos;  

- Bioacumulação;  

-Alterações nas 
características físicas e 
químicas dos 
sedimentos 

Manguezal 

- Ecossistema de  
transição  entre  os 
ambientes terrestres e 
aquáticos;  

- Caracterizado por 
espécies vegetais 
lenhosas típicas que 
apresentam 
adaptações lhes 
permitindo resistir às 
variações de 
salinidade, sedimento 
lodoso com  baixo  teor 
de oxigênio e regime 
de marés;  

-Fauna composta por 
espécies residentes 

- Berçário de espécies; 

- Exportação de 
matéria orgânica para 
sistemas adjacentes; 

- Amenização do 
impacto do mar na 
terra; 

- Filtro biológico de 
sedimentos e 
nutrientes impedindo o 
assoreamento e a 
contaminação das 
águas costeiras; 

- Alta produtividade;  

- Estabilização física da 
linha da costa;  

- Grande acúmulo do 
produto derramado;  

- Dificuldade de 
remoção do  produto 
derramado;  

- As características do 
sedimento (fino e 
anóxico)  reduzem a 
decomposição 
microbiana;  

- Recobrimento da 
fauna e da zona de 
trocas gasosas dos 
vegetais;  

- Efeito tóxico sobre as 
raízes, comunidade 
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(crustáceos,  moluscos, 
peixes, aves e outros), 
transitórias e por 
organismos jovens 
(criadouro). 

- Extrativismo, 
principalmente de 
madeira;  

- Agricultura e 
silvicultura 

microbiana do solo e 
outros organismos;  

- Bioacumulação;  

- Mortalidade de 
organismos. 

Costões rochosos 

- Sujeitos à ação de 
ventos,  ondas, 
correntes  e marés com  
variações  na 
temperatura, umidade 
e salinidade, sendo   e 
diversidade de 
invertebrados 
determinada pelos 
fatores físicos;  

- Rica e complexa 
comunidade biológica, 
principalmente nos 
costões  mais 
abrigados;  

- Hidrodinamismo influi 
no grau de diversidade, 
sendo as maiores 
diversidades 
registradas em locais 
com grau intermediário 
de hidrodinamismo;  

- Costões com maior 
quantidade de 
microhabitats tendem a 
abrigar uma maior 
diversidade de 
espécies. 

- Importante no 
equilíbrio dos  
ecossistemas 
costeiros, uma vez  
que  representam 
ambientes ricos em 
recursos alimentares;  

- Exploração de 
recursos como ostras 
mexilhões e algas. 

- Impacto varia 
principalmente em 
função das marés e do 
hidrodinamismo, sendo 
os costões mais 
expostos os menos 
sensíveis;  

- Recobrimento 
(asfixia) e  intoxicação  
de organismos  
causando interferência 
nos processos de 
locomoção, 
alimentação e 
reprodução;  

- Mortalidade de 
organismos;  

- Bioacumulação. 

Recife de coral 

- Estruturas cálcarias 
formadas por corais 
hermatípicos 
(formadores de 
recifes);  

- Ocorrem em 
ambientes de águas 
rasas claras e 
temperatura elevada 
durante todo o ano;  

- Ecossistemas ricos 
de estrutura complexa. 

- Aumento da 
produtividade local;  

- Alta diversidade de 
espécies;  

- Grande diversidade 
de microhabitats 
proporcionando refúgio 
para outras espécies. 

- Óleos leves 
representam um perigo 
maior por conterem 
maior quantidade de 
frações tóxicas 
solúveis uma vez que 
óleos pesados 
dificilmente entram em 
contato com os recifes 
do infralitoral;  

- Recobrimento, 
quando atingidos, e 
intoxicação;  

- Mortalidade de 
organismos. 

Águas abertas (oceano 
profundo) 

- Comunidade 
composta basicamente 
por fitoplâncton, 
zooplâncton, peixes, 
répteis, mamíferos e 
aves marinhas;  

- Zona costeira: maior 
produtividade 
comportando, 
conseqüentemente, a 

- Exploração de 
recursos pesqueiros;  

- Turismo e Lazer;  

- Transporte;  

- Exploração de 
petróleo e gás natural. 

- Efeitos letais e sub-
letais (ex.  

bioacumulação de 
hidrocarbonetos) sobre 
os organismos 
planctônicos;  

- Os efeitos aumentam 
em função da 
proximidade com as 
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maior quantidade e 
diversidade de 
organismos marinhos;  

- Águas oceânicas 
(profundidade acima de 
200 metros): pobres 
em nutrientes; 
comunidade biológica 
mais pobre. 

águas costeiras. 
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CAPÍTULO 3  

ASPECTOS LEGAIS E COMPUTACIONAIS 

 

3.1 Legislação referente ao derramamento de petróleo 

 

Os instrumentos de gestão de derramamento do petróleo foram surgindo à medida 

que os acidentes envolvendo a liberação de óleo no mar ocorreram, além da expressiva 

contribuição dos movimentos ecológicos que se iniciaram na década de 1960.  

Dentro deste contexto, a International Maritime Organization (IMO) se viu obrigada a 

expandir seu campo de atuação, as quais eram restritas aos assuntos de caráter 

econômico, técnico e de segurança da navegação (HECK, 2012).  

A realização da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, 

sediada em Estocolmo no ano de 1972, tornou a ideia de preservar os oceanos e os mares 

mais explicita na agenda internacional. Como exemplo, o Princípio 7 da Declaração de 

Estocolmo coloca que: 

 

“Os Estados deverão tomar todas as medidas 
possíveis para impedir a poluição dos mares por 
substâncias que possam pôr em perigo a saúde do 
homem, os recursos vivos e a vida marinha, 
menosprezar as possibilidades de derramamento ou 
impedir outras utilizações legítimas do mar” (ONU, 
1972). 

 

Destarte, a IMO ampliou suas funções, cuidando do mesmo modo das questões 

concernentes à preservação dos mares e do meio ambiente marinho. Atualmente, a 

prevenção e controle da poluição marinha constituem um dos pilares mais relevantes da 

atividade desta organização (HECK, 2012). 

Os acordos e as convenções internacionais de regulação são de adesão voluntária, 

sem efeito obrigatório. Seu objetivo consiste em dar ciência dos problemas de poluição e 

indicar das possíveis soluções, assim como fazer com que o seu conteúdo seja incorporado 

nas legislações nacionais.   

Tais instrumentos, realizados pelo IMO, podem ser subdivididas em três esferas de 

atuação: (i) convenções relacionadas à prevenção de poluição; (ii) convenções relacionadas 
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à compensação por danos de poluição e (iii) convenções relacionadas ao combate à 

poluição (SOUZA FILHO, 2006).  

Das convenções relacionadas à prevenção de poluição, cita-se como as principais: o 

Oil Pollution Convention 1954 (Oilpol) e a Convenção para a Prevenção da Poluição 

proveniente de Navios de 1973/78 (Marpol 73/78). A Convenção Internacional sobre 

responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo de 1969 (CLC) 69 e a 

Convenção Internacional para o Estabelecimento de um Fundo internacional para a 

Compensação de Danos provenientes de Poluição por óleo de 1971 (Fund) são as 

convenções relacionadas à compensação de danos. Para o combate à poluição tem-se, 

principalmente, a Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Caso 

de Poluição por Óleo de 1990 (OPRC 90).  

A seguir, estas convenções serão sucintamente descritas, bem como as convenções 

nacionais derivadas tanto de acordos internacionais quanto da própria legislação nacional.  

 

3.1.1 Convenções Internacionais 

 

3.1.1.1 Convenção Internacional para Prevenção da Poluição do Mar (Oilpol 

1954)  

 

Realizada pelo governo britânico em 1954, esta foi considerada a primeira 

convenção internacional para discutir e nortear a prevenção da poluição por óleo no mar15. 

Qualquer descarga de óleo ou misturas oleosas, proveniente de navios-tanque, tinha que 

ser realizada dentro de áreas delimitadas (UNESCAP, 2003).  

 

 

 

 

                                                
15

 Em 1914 tentou-se vigorar a Convenção para a Segurança da Vida Humana no Mar (Solas), a qual 
proibia o transporte de mercadoria cuja natureza, quantidade e modalidade de estiva pudessem 
colocar em perigo a vida dos passageiros e a segurança do navio. No entanto, os contratantes tinham 
a decisão sobre quais mercadorias seriam consideradas perigosas. Esta convenção nunca entrou em 
vigor (POFFO, 1999). 
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3.1.1.2 Convenção para a Prevenção da Poluição proveniente de Navios 

(Marpol)  

 

A Marpol 73/78 veio substituir a Oilpol, e tem por objetivo a prevenção da poluição 

resultante do descarte no mar de substâncias nocivas provenientes de qualquer 

infraestrutura comercial no meio marinho, e não somente por navios-tanques, tal como 

dispunha a Oilpol de 1954 (HECK, 2012).  

Esta convenção é composta por seis anexos, que estabelecem regras relativas às 

diversas formas de poluição, dando um maior enfoque para os hidrocarbonetos, os quais 

compõem o anexo mais importante e extenso, o Anexo I (HECK, 2012).  

Emendas a estes anexos, realizadas no ano de 1991, tornaram essa convenção 

como o primeiro documento de caráter oficial que versou sobre as primeiras noções de 

planos de contingência. A partir de 1993, exigiu-se que navios petroleiros com tonelagem 

bruta superior a 150, e outros navios com tonelagem bruta superior a 400, teriam que ter um 

plano de bordo para a emergência de poluição por óleo (Sopep)16. Este plano detalha os 

procedimentos que devem ser seguidos para informações de incidente de poluição, contato 

com autoridades e execução de ações pelos responsáveis por coordenar atividades com as 

autoridades locais e nacionais.  

A Marpol 73/78 contribui significativamente para a diminuição dos riscos de poluição 

marinha por acidente ou descarga (HECK, 2012).  

 

3.1.1.3 A Convenção Internacional sobre responsabilidade Civil em Danos 

Causados por Poluição por Óleo de 1969  

 

Essa convenção foi criada em virtude do acidente ocorrido com o petroleiro Torrey 

Canyon, em 1967, na região costeira da Inglaterra. Também conhecida como CLC (Civil 

Liability Convention), este instrumento – vigorado em 1969 - tem por objetivo compensar 

pessoas (físicas ou jurídicas), que vierem a sofrer danos decorrentes de incidentes 

marítimos por navios (CHAO, 1996). 

                                                
16

 Shipboard Oil Pollution Emergency Plan 
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O limite geográfico para a aplicação da CLC 69 se estende para incidentes ocorridos 

em qualquer região, desde que os danos sejam perceptíveis até a Zona Econômica 

Exclusiva do estado costeiro (CHAO, 1996).  

 

3.1.1.4 Fundo internacional para a Compensação de Danos provenientes de 

Poluição por óleo de 1971 (Fund 71) 

 

A intenção desse fundo foi de contemplar a compensação por danos não previstos 

na CLC 69 ou não cobertos por ele, bem como quando o proprietário do navio fosse 

financeiramente incapaz de arcar com suas obrigações (CALIXTO, 2011). 

O fundo é alimentado pela contribuição das companhias petrolíferas importadoras de 

hidrocarbonetos dos Estados-membros, que recebam mais de 150 milhões de toneladas de 

óleo persistente em um ano (HECK, 2012).  

A criação de fundos representa a consagração do elo entre o risco e o benefício 

ligado à atividade industrial em questão, porém, não é suficiente para cobrir todos os danos 

ambientais vinculados aos incidentes de derramamento de óleo no mar (HECK, 2012). 

Esses fundos só se tornam úteis nos casos em que os danos podem ser valorados 

diretamente. Essas compensações, portanto, indenizam os custos que possuem preços de 

mercado bem definidos, de tal maneira que as demais perdas incorridas pelos danos, não 

podem ser compensadas, já que não possuem valores de mercado bem determinados 

(GARZA-GIL, PRADA-BLANCO,  et al., 2006). 

 

3.1.1.4.1 Meios de estimação do custo de um derramamento de petróleo 

 

Cada evento envolvendo derramamento de óleo é único, de forma que nenhum 

modelo pode estimar precisamente o custo do incidente, dado a natureza estocástica do 

evento (ETKIN, 2004).  

No entanto, diversas metodologias foram criadas, principalmente em virtude da 

necessidade de se conhecer os valores a serem pagos pelos fundos para efeito de 

compensação (WHITE, MOLLOY, 2003). Destaca-se que estas metodologias também são 

úteis para outros fins, tais como para avaliação de prioridades da prevenção de derrames e 

melhoria de programas de prevenção.  



45 

 

 

Através das análises de diversos estudos de casos, observou-se um padrão que 

emerge em relação aos custos relacionados ao atendimento de derramamento de óleo 

(ETKIN, 2004). Entre os parâmetros técnicos mais importantes que afetam diretamente o 

custo de derramamento são: (i) tipo de óleo derramado; (ii) características físicas, biológicas 

e econômicas do local do acidente; (iii) condições climáticas e condições do mar; (iv) 

quantidade derramada e vazão de derramamento; (v) época do ano e (vi) efetividade da 

limpeza (WHITE , MOLLOY, 2003).  

Recentemente, foi proposto que o custo total de um derramamento de petróleo pode 

ser dividido em duas categorias: gastos com limpeza e despesas com o pagamento de 

compensações. A primeira está relacionada com o custo de resposta. A segunda categoria 

inclui as perdas monetárias e danos materiais dos usuários econômicos dos recursos e 

serviços ecossistêmicos (PSARROS, SKJONG, et al., 2011). 

Evidentemente, a precisão desta segunda categoria de custo é bem aquém em 

relação à primeira categoria. A dificuldade em associar um preço para esta segunda 

categoria de custo está em não adotar as metodologias usuais da econômica neoclássica, já 

que os serviços ecossistêmicos17 não possuem preço de mercado definido. 

Muitos autores, principalmente os que seguem a teoria da economia ecológica, 

sustentam que os custos totais - para esta natureza de incidente - são sobrestimados, 

sobretudo devido à incerteza associada ao custo da segunda categoria (ETKIN, 2004; 

CAMPOS JR., 2003) 

Neste sentido, observa-se a existência de dois grandes grupos que estudam os 

custos em acidentes. O primeiro grupo avalia o custo total de um derramamento; o segundo 

verificam as perdas sociais e ambientais consequentes de um acidente (RAMSEUS, 2012). 

Enquanto o primeiro grupo usa de metodologia padrão da economia neoclássica, em 

que os danos causados pelo incidente de petróleo podem possuir preço de mercado bem 

definido; o segundo grupo recorre ao que se chama de valoração ambiental (KONTOVAS, 

PSARAFTIS et al., 2010). 

A valoração ambiental não capta o valor absoluto da natureza. Sua metodologia 

consiste em estimar o valor dos recursos naturais em relação a outros bens e serviços cujos 

valores são bem definidos na economia (MOTA, 1997). Apesar de sua importância, já que 

inclui custos não considerados para efeitos de compensação ambiental, há diversas lacunas 

em suas metodologias.  

                                                
17

 Entende-se por serviços ecossistêmicos os benefícios que o ser humano adquire do meio ambiente 
para execução de suas atividades. São exemplos de serviços ecossistêmicos: alimentos, água, 
regulação climática, ciclagem dos nutrientes, entre outros.  
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A primeira limitação é que a metodologia requer que haja informação necessária 

sobre os benefícios da diversidade biológica e os custos da sua perda. A segunda limitação 

consiste no nível de agregação dos ecossistemas e o tipo de avaliação necessária. A 

terceira dificuldade envolve os problemas de decisão intertemporal, uma vez que os 

instrumentos de valoração requerem estimativas em valor presente. A última limitação se 

relaciona ao grau de arbitrariedade associada à agregação de preferência dos indivíduos na 

sociedade, o que se transforma em um erro metodológico (MAY, 2009; MOTA, 1997). 

Assim, torna discutível qualquer tentativa de avaliação do valor do meio ambiente (CAMPOS 

JR., 2003).  

A limitação da valoração monetária, por sua vez, utilizada pelo grupo que utilizam a 

economia neoclássica, refere-se essencialmente em não conseguir captar as alterações no 

bem-estar humano, decorrente da degradação provocada pelas externalidades de um 

acidente de petróleo.  

Apesar disso, é uma metodologia utilizada em alguns países, como no Brasil, devido 

ao fato de ser de fácil aplicação. No estudo de caso para a aplicação do modelo tático, será 

descrito o modelo de valoração monetária da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(MARCELINO, HADDAD et al., 1992). 

 

3.1.1.5 Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em 

Caso de Poluição por Óleo de 1990 (OPRC) 

 

Dentro da necessidade de cooperação internacional por instrumentos que minimizem 

os efeitos da poluição e previnam os danos - como disposto na Convenção sobre o Direito 

do Mar18 -, foi assinado em Londres no ano 1990 a OPRC. O principal objetivo dessa 

Convenção é efetivar a intervenção em situações críticas, aperfeiçoando a capacidade 

nacional, regional e global de preparo e resposta à poluição, levando em consideração as 

particularidades dos países em desenvolvimento, em essencial, as dos pequenos Estados 

insulares (HECK, 2012).  

Apesar de a resposta à poluição figurar no nome da Convenção, sugerindo que a 

poluição já ocorreu, esse instrumento pode ser classificado com um instrumento de 

                                                
18

 Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (Unclos), composta por 320 artigos e 9 
anexos, é considerada a constituição dos oceanos. Estabelece um quadro legal amplo para a 
proteção e preservação do ambiente marinho, pelas obrigações, responsabilidades e poderes dos 
Estados em matérias relacionadas à proteção ambiental.  
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prevenção, visto que um dos seus principais objetivos é o de preparar os Estados a tentar 

prevenir a poluição (HECK, 2012).  

 

Foi através dessa Convenção que os planos de emergência de poluição por óleo e os 

planos de contingência nacionais e regionais se tornaram instrumentos obrigatórios a serem 

formulados e seguidos pelos Estados Parte. Além disso, a OPRC obriga a cada Parte a 

adoção dos seguintes pontos (SOUZA FILHO, 2006):  

 

 Uma quantidade mínima – estimada em função dos riscos previstos – de 

equipamentos para combater o derramamento de óleo, alocados em pontos 

preestabelecidos; e programas para o uso desses equipamentos; 

 Um programa de exercícios para organizações de resposta e para treinamento do 

pessoal envolvido em dito programa; 

 Planos pormenorizados e meios de comunicação deverão estar sempre disponíveis; 

 Um mecanismo para coordenação da resposta que, se apropriado, tenha capacidade 

para mobilizar os recursos necessários; 

 Localização, dados de telecomunicações e, quando necessários, áreas de 

responsabilidade das autoridades nacionais competentes; 

 Equipamentos de combate à poluição, e conhecimento especializado em combate à 

poluição e em salvamento marítimo, que poderão ser disponibilizados a Estados que 

os solicitarem; e 

m plano nacional de contingência. 

 

O plano de emergência passou a ser um documento obrigatório nas plataformas 

oceânicas, o qual necessita ser coordenado com sistema nacional e aprovado conforme os 

procedimentos determinados pela autoridade nacional competente. Os portos marítimos e 

instalações para operação com óleos, por sua vez, só devem dispor de planos de 

emergência caso o Estado julgar necessário (IMO, 2013).  

 

3.1.2 Legislação Nacional referente à poluição por óleo 

 

A legislação brasileira referente à poluição por óleo encontra-se alinhada com as 

diretrizes estabelecidas pelas convenções internacionais descritas na seção anterior.  
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De acordo com a Cetesb, a legislação brasileira, para as questões do petróleo, está 

embasada conforme cinco eixos principais: 1) Comunicação do vazamento de óleo, 2) 

Penalidades, 3) Prevenção de poluição marinha e continental, 4) Planos de emergência e 5) 

Assuntos correlacionados (CETESB, 2011).  

A seguir será descrito sucintamente os principais instrumentos que compõem esses eixos.  

 

3.1.2.1 Comunicação do Vazamento de óleo 

 

O primeiro instrumento datado de 1979, o Decreto Federal nº 83.540 regulamenta a 

aplicação da CLC 69 para a comunicação imediata à Capitania dos Portos da área, a qual 

deverá participar o fato aos órgãos de meio ambiente, federais e estaduais, com urgência.  

A Lei Federal nº 9966/2000 - também conhecida como a Lei do Óleo - deixa claro em 

seu 22º artigo que qualquer incidente ocorrido em portos organizados, instalações 

portuárias, dutos, navios, plataformas e suas instalações de apoio, deverá ser comunicado 

imediatamente ao órgão ambiental competente, à Capitania dos Portos e ao órgão regulador 

da indústria do petróleo, independentemente das medidas tomadas para o seu controle.  

O Decreto Federal nº 4.136/2002 especifica, em seu 47º artigo, as sanções 

pecuniárias que as instalações descritas na Lei do Óleo estão sujeitas, caso deixem de 

comunicar qualquer incidente que possa provocar poluição das águas sob jurisdição 

nacional.  

 

3.1.2.2 Penalidades 

 

O Decreto Federal nº 83.540 de junho de 1979 regulamentou o CLC 69 no seu 

âmbito pela responsabilidade civil aos proprietários de navios pelos danos causados pela 

poluição de óleo a granel transportado como carga.  

Em 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938) relaciona a 

responsabilidade civil objetiva por danos por poluição e as penalidades para os agentes 

poluidores. Este instrumento ainda obriga a indenização ou a reparação dos danos 

causados tanto ao meio ambiente quanto a terceiros afetados, além de disso, dá 

prerrogativa ao Ministério Público da União e dos Estados a proporem ações de 

responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. 
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Nesse contexto, a Lei Federal nº 9.605 de 1998, conhecida como a Lei dos Crimes 

Ambientais, aumenta o escopo de sanções penais e administrativas derivadas de condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente.  

A Lei do Óleo (Lei nº 9.966/2000) prevê o pagamento de multa de até R$ 

50.000.000,00, independente da aplicação da Lei dos Crimes Ambientais, ao operador que 

for responsável pela descarga de material poluente em águas nacionais. Estes devem 

ressarcir aos órgãos competentes pelas despesas efetuadas pelas entidades públicas para 

a limpeza do óleo.  

 

3.1.2.3 Prevenção de poluição marinha e continental 

 

A Lei Federal nº 9.966 do ano de 2000 é um dos principais instrumentos que 

estabelece os princípios básicos a serem adotados na movimentação de óleo em portos 

organizados, instalações portuárias plataformas e navios em águas nacionais. Trata ainda 

da necessidade de elaboração de manual de procedimentos internos para o gerenciamento 

de risco de poluição.  

De cunho mais geral, a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Federal nº 6.938 de 

1981, objetiva a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, visando 

garantir no país condições para o desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. Uma contribuição relevante 

deste instrumento foi a constituição do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), o 

qual é constituído pelos órgãos e entidades responsáveis pela proteção e melhoria da 

qualidade ambiental.  

 

3.1.2.4 Planos de Emergência 

 

A Lei do Óleo estabelece critérios básicos a serem obedecidos na movimentação de 

óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas tanto para portos organizados, bem como 

estende esta obrigatoriedade para plataformas e navios em águas sob jurisdição nacional. 

No seu 2º artigo, um Plano de Emergência se configura como: 

 

“É o conjunto de medidas que determinam e 
estabelecem as responsabilidades setoriais e 
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ações a serem desencadeadas imediatamente 
após um incidente, bem como definem os 
recursos humanos, materiais e equipamentos 
adequados à prevenção, controle e combate à 
poluição. (BRASIL, 2000)” 

 

No inciso XX deste mesmo artigo, a Lei define como Plano de Contingência: 

 

“É o conjunto de procedimentos e ações que 
visam à integração dos diversos Planos de 
Emergência setoriais, bem como a definição dos 
recursos humanos, materiais e equipamentos 
para a prevenção, controle e combate à poluição 
das águas. (BRASIL, 2000)” 

 

Em seu 6º artigo, dispõe que as entidades exploradoras de portos organizados e 

instalações portuárias, bem como os proprietários de plataformas deverão elaborar manual 

de procedimento interno para gerenciamento dos riscos de poluição, o qual deverá ser 

aprovado pelo órgão ambiental competente. 

Os artigos 7º e 8º desta lei mencionam que aqueles estabelecimentos deverão dispor 

de Planos de Emergência para o combate à poluição, os quais também devem ser 

aprovados e consolidados pelo órgão ambiental competente, na forma de planos de 

contingência locais ou regionais em articulação com os órgãos de Defesa Civil.  

Ressalta-se que em seu texto, a Lei do Óleo deixa claro a necessidade da 

consolidação dos planos de contingência locais e regionais na forma de um Plano de 

Contingência Nacional (PNC) 19 , que deverá ser elaborado pelo órgão federal de meio 

ambiente em consonância com as diretrizes estabelecidas pela OPRC 90.  

A Resolução Conama nº398 de junho de 2008 se baseia na Lei de Óleo para definir 

e apresentar o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual (PEI) para incidentes de 

poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, originados nos estabelecimentos 

descritos na Lei nº 9.966/2000. De acordo com esta resolução, o PEI é:  

 

“É um documento, ou conjunto de documentos, 
que contenha as informações e descreva os 
procedimentos de resposta da instalação a um 
incidente de poluição por óleo, definido como 
qualquer descarga de óleo, decorrente de fato 

                                                
19

 Instituído pelo Decreto nº 8.127, de 22 de outubro de 2013. 
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ou ação intencional ou acidental, que ocasione 
dano ou risco de dano ao meio ambiente ou à 
saúde humana. (BRASIL, 2008)” 

 

Na seção 3.1.3, o conteúdo deste plano será apresentado com maior detalhe.  

A integração dos PEIs das instalações que trabalham com petróleo e derivados, 

situados em uma mesma área, onde haja concentração de portos organizados, instalações 

portuárias ou plataformas e suas respectivas instalações de apoio, sob a forma de Planos 

de Área (PA), foi instituída pelo Decreto Federal nº 4.871 de novembro de 2003. 

Os responsáveis pelas instalações, sob a coordenação do órgão ambiental 

competente deverão se responsabilizar pela elaboração dos PAs. O principal objetivo deste 

plano é de aperfeiçoar, facilitar e ampliar a capacidade de resposta aos incidentes de 

poluição por óleo em sua área de abrangência, bem como orientar as ações necessárias 

quando a fonte da poluição for desconhecida. 

 

3.1.2.5 Assuntos correlacionados 

 

Dentro deste eixo, destacam-se as Resoluções Conama’s nº 237 de dezembro de 

1997 e nº 269 de setembro de 2000.  

A primeira trata das orientações aos órgãos ambientais que pertencem ao Sisnama 

sobre os procedimentos relativos ao licenciamento de empreendimentos e atividades lesivas 

ao meio ambiente, sob as égides das diretrizes constantes na Resolução Conama nº 

011/1994 20  e na Lei Federal nº 6938/81. Dentre as atividades, encontram-se aquelas 

estabelecidas na Lei do Óleo.  

A Resolução Conama nº 269/2000 apresenta as orientações sobre procedimentos e 

critérios para a utilização de produtos químicos dispersantes no combate aos 

derramamentos de óleo no mar.  

De acordo com esta resolução, a aplicação destes materiais está condicionada a uma 

série de quesitos ambientais, de forma que o não cumprimento destas orientações sujeitará 

os infratores penalidades previstas em seu texto.  

 

                                                
20

 Determina a necessidade de revisão no sistema de licenciamento ambiental.  
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3.1.3 Estrutura do Plano de Emergência Individual conforme a disposição legal  

 

Os Planos de Emergência Individuais (PEI) são baseados nas análises de risco 

realizadas ao longo da vida útil do empreendimento. O dimensionamento dos recursos, bem 

como a estrutura de atendimento à emergência, deve ser fundamentado nesses cenários de 

risco e suas possíveis consequências (CALIXTO, 2011).  

Para tanto, a Resolução Conama nº 398/2008 dispõe o conteúdo mínimo obrigatório do 

PEI, de forma a atender às diretrizes da Lei Federal nº 9.966/2000. No seu Anexo I, devem 

constar as informações básicas como:  

 

 Configuração da instalação; 

 Definições dos cenários acidentais com a identificação do volume derramado e do 

provável comportamento e destino do produto derramado; 

 Descrições dos procedimentos e equipamentos utilizados para o alerta ao acidente; 

 Lista de indivíduo, organizações e instituições oficiais que deverão ser comunicados 

na ocorrência de um incidente; 

 A estrutura organizacional de resposta, incluindo pessoal próprio e contratado, com a 

apresentação em um organograma que demonstre claramente as relações entre 

seus elementos; 

 Informações sobre equipamentos e materiais de resposta da própria instalação ou de 

terceiros. Deverão ser definidos o tipo de equipamento, características operacionais, 

quantidade disponível, localização, tempo máximo estimado para chegar aos locais 

dos acidentes, bem como as limitações operacionais; 

 Os procedimentos operacionais de resposta devem ser bem detalhados, constando 

necessariamente os procedimentos de interrupção da descarga do óleo, de 

contenção, recolhimento, dispersão e monitoramento do óleo derramado, de 

proteção de áreas vulneráveis e da limpeza de áreas atingidas, de proteção da 

fauna, de deslocamento dos recursos e; 

 As cartas, mapas, desenhos e fotografias da área de influência do empreendimento 

devem estar devidamente organizados. 

 

No Anexo II, o PEI deve conter: 
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 Identificação e avaliação dos riscos. Primeiramente, realiza-se a identificação por 

fonte de derramamento, o qual permite a identificar a capacidade máxima do tanque 

de maior capacidade de instalação. Nesta análise, as operações de carga e 

descarga e outras fontes potenciais de derramamento de óleo associadas à 

instalação, devem estar apresentadas.  

A partir da identificação anterior, as hipóteses acidentais especificas devem ser 

relacionadas e discutidas. Para tanto, deve-se levar em consideração as operações 

envolvidas na instalação, como a estocagem, transferência, processo, manutenção, 

carga e descarga.  

Por fim, calcula-se a capacidade máxima de óleo do reservatório de maior volume. 

Este conceito é conhecido como a descarga de pior caso da instalação e cada uma 

possui um cálculo específico; 

 Análise de vulnerabilidade da área, em que são avaliados os efeitos do incidente de 

poluição por óleo sobre a segurança da vida humana e o meio ambiente nas áreas 

passíveis de serem atingidas por estes incidentes; 

 Treinamento de pessoal e exercícios de resposta, contendo os exercícios de 

comunicações, de planejamento, de mobilização de recursos e de resposta; 

 Responsáveis técnicos pela elaboração do PEI e; 

 Responsáveis técnicos pela execução do PEI. 

 

Em seu terceiro anexo é definido a capacidade de recolhimento requerida, conhecida 

como Capacidade Efetiva Diária de Recolhimento de Óleo (Cedro), a qual está associada à 

descarga de pior caso estimado. Seu valor varia conforme o local do incidente (Região 

costeira, offshore ou rios).  

Com a Cedro e os tempos previstos pela legislação vigente para a chegada dos 

equipamentos e materiais no local do incidente, torna-se possível dimensionar a capacidade 

de resposta, obedecendo aos cenários acidentais definidos, as áreas vulneráveis dispostas 

e a condições operacionais dos equipamentos.  

Para as plataformas, o plano exige que estes devam ser equipados com materiais 

inerentes ao Plano de Emergência de Navios para Poluição por Óleo (Shipboard Oil 

Pollution Emergency Plan – Sopep).  
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3.2 Modelagem computacional referente ao derramamento de óleo 

 

Com base no 3º artigo da Resolução Conama nº 237/1997, todo empreendimento e 

atividades consideradas potencialmente causadoras de degradação ambiental, dependerão 

de prévio estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório de impacto sobre o meio 

ambiente (EIA/RIMA) para o seu licenciamento21.  

As atividades de exploração e produção de petróleo são sujeitas ao EIA/RIMA 

(BRASIL, 2008) e, para tanto, utilizam os modelos computacionais na previsão do 

comportamento de uma pluma de óleo como ferramenta para análises de riscos ambientais 

e para elaboração dos planos de emergência individual e de contingência. 

Os modelos computacionais são considerados ferramentas de extrema relevância 

para o aumento da eficiência dos planos de contenção a derramamentos de óleo, uma vez 

que orientam as tomadas de decisões e podem diminuir custos e tempo na implantação dos 

mesmos (REED, JOHANSEN, et al., 1999).  

Através do seu uso, é possível avaliar diferentes variáveis e estimar resultados da 

utilização de uma ou outra estratégia de resposta, identificando, deste modo, a mais 

adequada para cada caso, podendo apresentar resultados bastante próximos daqueles 

observados de uma ocorrência real (REED, JOHANSEN, et al., 1999).  

No entanto, não se deve confiar plenamente em seus resultados, uma vez que cada 

modelo apresenta uma margem de erros (ITOPF, 2006) e estas limitações devem ser 

esclarecidas, de modo que o tomador de decisão saiba com que nível de confiança está 

trabalhando. 

 

3.2.1 Modelos de otimização para derramamentos de óleo no mar 

 

Em um problema de otimização linear procura-se maximizar ou minimizar uma 

função objetivo linear Z, sujeita a um conjunto de restrições também lineares, de forma a 

identificar a solução ótima x* dentro de um conjunto de soluções viáveis.  

Nos casos de problema de otimização para um plano de contingência, tem-se como 

restrições típicas o atendimento do limite de capacidade dos recursos disponibilizados e o 

                                                
21

 Nos casos em que o empreendimento ou atividade não for considerado potencialmente causador 
de significativa degradação ambiental, o órgão ambiental competente definirá, a seu critério, os 
estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.  
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atendimento da legislação que definirá a capacidade de resposta necessária para os 

cenários de derramamento identificados.  

Assim, a abordagem quantitativa para o atendimento aos incidentes de óleo pode ser 

considerada como uma ferramenta útil para atender o objetivo dos planos de contenção de 

óleo, diante das diversas restrições inerentes ao incidente de óleo (PSARAFTIS, ZIOGAS, 

1985; CAUNHYE, NIE, et al., 2012).  

Por exemplo, o impacto e os custos do Exxon Valdez teriam sido significativamente 

menores se, à época, houvesse utilizado uma abordagem quantitativa para o pronto 

atendimento ao problema (ORNITZ , CHAMP, 2002).  

Neste incidente, assim como em outros, prefere-se utilizar equipamentos de efeito 

imediato que possuem geralmente um custo mais elevado, tanto para operação quanto para 

destinação de resíduo (OLIVEIRA, NETTO, 2012). E, em muitos dos casos, nem todos os 

equipamentos escolhidos são utilizados para o atendimento ao derramamento (IAKOVOU, 

CHI, et al., 1996).   

Como PSARAFTIS, ZIOGAS (1985) bem colocaram que, embora a essência do 

problema dos planos de contingência de óleo é uma questão de avaliação do trade-offs 

entre custos de limpeza e os custos dos danos, as empresas não contemplam essas 

escolhas.  

O foco se concerne sobre o comportamento do óleo derramado no mar e de seus 

impactos; poucos se direcionam ao uso de métodos quantitativos para a tomada de decisão 

para a elaboração de um plano de contenção a avaliação entre estas opções entre custos 

(VERMA, GENDREAU et al, 2013; CAUNHYE, NIE, et al., 2012).  

Assim, deixa-se de analisar os custos associados a esse tipo de acidente, 

informação esta que pode ser de grande interesse para governantes locais (LIU, WIRTZ, 

2005).  

De acordo com a divisão hierárquica definida por ANTHONY (1965) apud 

PSARAFTIS, ZIOGAS (1985) para a análise de sistemas de negócios, o processo de 

tomada de decisão para o plano de contenção de óleo pode ser dividido em três níveis 

hierárquicos: (i) estratégico, (ii) tático e (iii) operacional. Existem na literatura diversos 

conceitos que definem esses níveis, esta dissertação se baseará na definição proposta por 

PSARAFTIS, ZIOGAS (1985): 

 

1) O nível estratégico: neste nível se deseja determinar a localização dos centros de 

resposta, bem como, a quantidade e tipo de equipamentos de limpeza de óleo que 
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devem ser armazenados para responderem a um potencial derramamento de óleo. 

Deve-se considerar, portanto, as decisões relacionadas ao investimento e ao 

planejamento ao longo prazo.  

2) O nível tático: neste nível se examina as ações conjuntas que devem ser tomadas 

para atender a um tipo específico de derramamento, como por exemplo, quais 

equipamentos e de que centros de resposta devem ser despachados até o local de 

acidente; 

3) O nível operacional: nível mais detalhado de ação, onde se verifica quais comandos 

devem ser realizados no local do incidente, tais como a configuração geométrica dos 

equipamentos de limpeza de óleo na área do incidente ou nas áreas de sensibilidade 

ambiental. 

 

Os resultados obtidos por cada nível hierárquico superior são restrições que cada 

nível hierárquico inferior deve incluir em seu modelo. Reciprocamente, os resultados 

adquiridos nos níveis hierárquicos inferiores podem ser usados como análise de 

sensibilidade nos níveis superiores.  

A diferença entre as decisões a serem tomadas entre o nível estratégico e o nível 

tático é bem definida; o mesmo não acontece entre o nível tático e o nível operacional. 

Ambos dependem de decisões a serem feitas em relação a um tipo específico de incidente. 

Apesar disso, não se recomenda agregar simultaneamente as ações previstas no nível 

tático e no nível operacional; caso contrário os resultados não podem ser aceitáveis 

(PSARAFTIS, ZIOGAS, 1985).  

Usualmente verifica-se a eficiência do modelo tático quando o nível operacional pode 

ser satisfatoriamente executado, os quais dependem de ações a serem tomadas no 

momento e no local do incidente (PSARAFTIS, ZIOGAS, 1985). 

Assim, serão descritos, a seguir, os principais 22  estudos dentro da literatura de 

modelos de otimização para a logística de emergência. O enfoque será dado ao nível 

estratégico e tático, uma vez o nível operacional carece de publicações. 

 

 

 

 

                                                
22

 Buscou-se os estudos mais citados dentro da literatura de modelos de otimização para a logística 
de emergência no sítio da SCOPUS (http://www.elsevier.com/online-tools/scopus).  

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus
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3.2.1.1 Modelos Estratégicos 

 

Um modelo estratégico genérico possui o seguinte aspecto: centros de resposta cuja 

localização deve ser determinada de acordo com a função objetivo e candidatos (demandas) 

conhecidos (REVELLE, EISELT, et al., 2008).  

O objetivo principal consiste em encontrar a localização desses centros de modo que 

estes cubram toda a demanda requerida – em um menor custo ou menor tempo possível-, 

diante de um número conhecido de equipamentos que serão utilizados para o atendimento 

da emergência (CAUNHYE, NIE, et al., 2012).  

A seguir, será descrito os principais trabalhos, na área de atendimento a 

derramamento de óleo, que tratam o problema de otimização ao nível estratégico.  

O primeiro trabalho foi realizado por CHARNES, COOPER, et al. (1979) para auxiliar 

a Guarda Costeira Americana na formulação de políticas para o planejamento de centros de 

respostas a serem abertas e quantidade de equipamentos requeridos para o derramamento 

de óleo. O modelo é bem simples, envolvendo apenas três potenciais facilidades (centro de 

resposta), três tipos de equipamentos e três locais de ocorrência de derramamento. 

BELARDO, HARRAL, et al. (1984) aplicaram um modelo estocástico para o 

atendimento de derramamento de óleo na baía de Long Island Sound (EUA); uma região 

ambientalmente sensível onde existe um intenso tráfego de navios. A região foi dividida em 

seis subáreas com características homogêneas de risco e de sensibilidade ambiental. 

Diversos cenários de derramamento de óleo foram estimados para essas subáreas, com 

base nas condições meteooceanográficas locais. O objetivo deste modelo consistiu em 

identificar a quantidade de centros de respostas que podem simultaneamente atender a 

todos os eventos de derramamentos estimados, considerando as restrições de oferta e 

operacionalidade dos equipamentos de limpeza de óleo.  

PSARAFTIS, THARAKAN, et al., (1986) elaboraram um modelo determinístico de 

programação linear inteira mista para definir centros de resposta e o número de 

equipamentos a serem estocados, de modo a atender potenciais eventos de derramamento 

de óleo na região da Nova Inglaterra. O objetivo do modelo era encontrar o menor custo 

esperado do sistema de resposta. Os autores consideraram dados como frequência de 

ocorrência do derramamento, variabilidade do volume de derramamentos, características 

operacionais dos equipamentos de resposta, custo fixo de abrir um centro de resposta, 

custo de aquisição dos equipamentos e custos de transporte e de manuseio dos 

equipamentos.  
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IAKOVOU, DOULIGERIS, et al. (1994) elaboram um modelo teórico para problema 

de localização de centros de resposta e alocação de equipamentos com o objetivo de 

minimizar o tempo de resposta que cubra uma determinada região. Assim, os centros de 

respostas escolhidos, bem como os tipos de equipamentos de limpeza a serem alocados, 

atenderiam a área desejada para a cobertura. No entanto, estes autores não aplicaram o 

modelo a nenhuma situação real.  

IAKOVOU, CHI, et al. (1996) propuseram um modelo bastante similar ao de 

PSARAFTIS, THARAKAN, et al., (1986), verificando qual seria a composição ótima de 

equipamentos de limpeza que deveriam ser despachados de potenciais centros de 

respostas para atender aos prováveis derramamento de óleo. Os locais prováveis de 

incidente foram determinados através de uma série histórica de acidentes anteriores 

ocorridos na costa da Florida. Os dados como volume derramado de óleo, tipo de óleo 

derramado, condições ambientais e tempo necessário (de acordo com a legislação norte 

americana) são parâmetros conhecidos para alimentar o modelo. Os parâmetros de custo 

são os mesmos abordados por PSARAFTIS, THARAKAN, et al., (1986). 

WILHELM, SRINIVASA (1996) elaboraram um modelo estratégico dentro de um 

plano unificado de contingência desenvolvido na Baía de Galveston (Texas - EUA), 

considerando as restrições legais de resposta/limpeza impostas pelo Código Federal de 

Regulação Americano de 1994. O objetivo do modelo foi de minimizar o custo do plano de 

contingência, o qual previa a abertura de novas facilidades, bem como a expansão das 

existentes. Além disso, tinha por finalidade verificar os tipos e a quantidades de 

equipamentos a serem armazenados e despachados para os prováveis cenários de 

derramamento de óleo dentro da área de estudo onde o plano de contingência poderia ser 

executado.  

 

3.2.1.2 Modelos Táticos 

 

Com o problema estratégico resolvido, as decisões no nível tático são definidas 

como problema de alocação de recursos. Considerando que os centros de resposta já estão 

determinados, bem como a quantidade e o tipo de equipamentos a serem armazenados 

para atender um evento específico de derramamento de óleo definido.  

O objetivo destes modelos consiste basicamente em encontrar o menor custo-

benefício para determinado acidente de derramamento de óleo, que contemple as restrições 

operacionais e legais. Em vez de minimizar o custo-benefício, pode-se minimizar o tempo de 

resposta.  
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O primeiro trabalho notável foi desenvolvido por PSARAFTIS, ZIOGAS (1985). Estes 

autores elaboraram um modelo determinístico, cujo objetivo foi de minimizar a soma dos 

custos de resposta/limpeza para o derramamento e os custos dos danos causados. Para 

calcular os danos, os autores atribuíram um peso, o qual variava conforme uma função de 

dano previamente escolhida.  

Os autores aplicaram o modelo para o derramamento ocorrido em Massachusetts 

(EUA) no ano de 1976. Entre as contribuições mais relevantes do estudo, os autores citam 

que foi possível verificar que a eficiência da resposta efetuada à época foi abaixo do 

esperado; bem como verificaram o custo de oportunidade associado ao tempo de resposta. 

Além disso, concluíram que o uso de modelos táticos é essencial para verificar quais dados 

são relevantes para alimentar as decisões a serem tomadas para o nível estratégico.  

SRINIVASA, WILHELM (1997) elaboraram um modelo de alocação de recursos 

materiais associados para médios e grandes derramamento de óleo. Neste modelo, 

procurou-se minimizar o tempo de resposta para atender a derramamentos de óleo na Baía 

de Galveston (EUA). O problema tático foi formulado como um problema de programação 

inteira, em que cada conjunto de equipamentos teria que ser alocado até o local do acidente 

considerando as restrições operacionais, bem como com as restrições legais definidas pelo 

Oil Pollution Act 9023. Estes autores também elucidaram a importância do uso de modelos 

táticos para a verificação da eficiência do nível estratégico.  

Um trabalho recente, elaborado por VERMA, GENDRAU et al., (2013), resolve tanto 

o problema estratégico como o tático para o atendimento do plano de contingência para a 

região sul da costa de Newfoundland (Canadá). Para tanto, os autores recolheram 

informações sobre os custos operacionais para a construção e a manutenção dos centros 

de resposta, bem como informações de custo dos equipamentos de limpeza e contenção de 

óleo. Os possíveis cenários para acidente de óleo foram calculados através de métodos 

probabilísticos.  

Os autores observaram que seria necessária a construção de apenas dois centros de 

resposta, ao invés dos oitos centros existentes para atender incidentes de óleo na região. 

Além disso, observaram que os custos de resposta podem ser drasticamente reduzidos, 

pela aquisição de uma quantidade de equipamentos específica de limpeza e contenção de 

óleo menor do que os centros já dispunham.  

Estes autores, apesar de inovarem o problema tratando simultaneamente o problema 

tanto a nível estratégico quanto a nível tático, não consideraram a eficiência dos 

                                                
23

 Legislação dos Estados Unidos da América que determinou diretrizes a serem seguidas pelo 
governo federal para o atendimento de derramamento de óleo no país.  
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equipamentos de limpeza e de contenção na formulação de seu modelo. Tornando, deste 

modo, o resultado questionável. 

GKONIS, VENTIKOS et al., (2007) apresenta um modelo tático considerando as 

questões operacionais e uma análise custo-benefício. O objetivo deste modelo foi de 

minimizar o custo associado à alocação de equipamentos para um incidente de óleo 

ocorrido na região offshore no Cabo de Suonio, uma região próxima da cidade mitológica de 

Atenas (Grécia). A função objetivo do modelo trata do custo-benefício monetário de atender 

ao derramamento de óleo, em relação à possibilidade de não atender, considerando as 

possíveis condições ambientais na hora da execução do plano de contenção.  

Esse objetivo tem que atender às restrições legais da Grécia para o tempo de 

atendimento à emergência, bem como inclui, além das restrições de eficiência operacional 

dos equipamentos, parâmetros como: (i) custos operacionais das embarcações, (ii) custos 

de transporte dos equipamentos, (iii) custo do óleo derramado e (iv) coeficiente do potencial 

dano causado. Este último coeficiente relaciona a decisão a ser tomada pelo planejador (ou 

executor do plano) entre pagar pela resposta diante dos possíveis impactos ambientais que 

o incidente de óleo pode causar.  

O problema foi resolvido com a aplicação da teoria da programação linear-inteira e 

observou-se que os custos associados ao atendimento de um derramamento na área, 

cobrindo diversos cenários de pronto atendimento às regiões prioritárias, são reduzidos em 

função da distância entre o local do incidente e a escolha dos equipamentos precípuos ao 

óleo derramado. Além disso, citaram os prejuízos associados na aquisição extra de 

equipamentos e de abertura de facilidades, que não aumentaria a eficiência da resposta 

dada ao derramamento.  

Na tentativa de incluir a perda de massa de óleo pelos processos intempéricos, de 

forma a tornar o dimensionamento dos equipamentos de limpeza e contenção mais preciso 

possível GKONIS, VENTIKOS et al., (2008) elaboram um modelo tático acoplado com um 

modelo matemático dinâmico. Este último consiste de uma série de equações diferenciais e 

algébricas que descrevem a perda de massa do óleo pelos processos intempéricos.O 

modelo tático é formulado de modo que seu objetivo é de minimizar o custo da operação 

(despacho de equipamentos de limpeza e contenção de óleo), considerando a perda de 

massa do óleo, principalmente pelo processo de evaporação.  

Apesar da inovação deste modelo, notavelmente representado por ser de domínio 

contínuo e considerar uma situação mais real de perda de massa, o modelo acaba se 

tornando complexo e, assim, difícil de ser utilizado como uma ferramenta rápida para 

tomada de decisão.  
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CAPÍTULO 4  

FORMULAÇÃO DO MODELO TÁTICO 

 

4.1 Definição do problema 

 

O presente trabalho apresenta uma proposta ao nível tático no processo de decisão 

para derramamento de óleo24, são determinadas as ações a serem tomadas para um dado 

acidente de derramamento óleo no mar. Nessas ações estão incluídos os equipamentos 

necessários a serem despachados dos centros de resposta em terra (i.e. portos 

organizados), bem como em mar (embarcações de apoio), conforme as condições 

ambientais e operacionais.  

De acordo com a regulamentação legal (Lei N 9966/00), empreendimentos como a 

produção de petróleo por plataformas marítimas devem dispor de Estudos de Impacto 

Ambiental que retratem os riscos associados ao empreendimento, bem como o respectivo 

Plano de Contingência. Caso contrário, o empreendimento não obtém licença do órgão 

ambiental competente para operar.  

Assume-se que se trata de um problema determinístico25, mesmo que variáveis de 

difícil mensuração, tais como taxa de vazamento do óleo e condições climáticas, sejam 

dados de entrada do modelo. Mesmo assim, o problema não é trivial, como será observado 

no capítulo 5. Além disso, a solução da versão determinística fornece informações 

essenciais para problemas de natureza estocástica (PSARAFTIS , 1985). 

O problema da tomada de decisão nesse nível é descrita da seguinte maneira. Um 

derramamento ocorre em uma dada área de influência, cujas características são conhecidas 

(tipo de óleo, eficiência de cada equipamento, direção da mancha de óleo, possibilidade de 

atingir a costa, vazão do derramamento, condições meteooceanográficas). Os centros de 

resposta já foram definidos no nível estratégico, bem como a quantidade, tipo de 

equipamentos de limpeza e contenção bem com  o local do acidente é conhecido.  

O tomador de decisão, o qual, conforme a restrição legal do Brasil, é representado 

pelos membros da coordenação da Equipe Organizacional de Resposta (EOR) 26  -após 

                                                
24

 O modelo é uma adaptação do trabalho realizado por GKONIS, VENTIKOS et al., (2007).  

25
 Em problemas determinísticos, os dados de entrada do modelo são parâmetros conhecidos.  

26
 As atribuições desses membros, bem como sua posição dentro do organograma, encontram-se na 

seção 4.4.2 desta dissertação.  
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receber a notificação do acidente - precisa decidir de quais centros de resposta os 

equipamentos devem ser despachados, bem como as quantidades de cada tipo de 

equipamento devem ser transportadas até o local do acidente (Figura 18).  

 

 

Figura 18: Ilustração do problema tático. Após um acidente de óleo de características conhecidas, 
necessita-se definir de quais centros de resposta os equipamentos de resposta e devem ser 
despachados. Nota: “N” corresponde aos equipamentos disponíveis no centro de resposta i. 

 

Desta maneira, a solução ótima do modelo consiste em encontrar essa combinação 

de seleção de equipamentos que devem ser despachadas dos centros de resposta, de 

forma a minimizar a diferença entre o custo e o benefício da operação de contenção e de 

limpeza do óleo derramado, de acordo com as condições meteooceanográficas locais e as 

condições legais do Conama’s nº 398 / 2008 e nº 269 / 2000. 

Ressalta-se que os centros de respostas a serem acionados, bem como a aquisição 

dos equipamentos de contenção e de limpeza de óleo foram estabelecidas no nível 

estratégico. Portanto, são custos afundados (sunk cost) e não são considerados no nível 

tático.  

Outra consideração relevante é que o presente modelo tático é uma reposta agregada 

ao derramamento de óleo. Ou seja, o comportamento hidrodinâmico do óleo em função do 

tempo – que normalmente resulta em várias manchas menores (manchas órfãs) de óleo – 

não é objeto de análise. Desta forma, a abordagem tática assume que todos os 

equipamentos são distribuídos uniformemente para todas as manchas órfãs, controlando o 

volume total e não a trajetória de cada mancha órfã. O controle da trajetória de cada 
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mancha é função do nível operacional em como alocar os equipamentos ao longo da área 

geográfica de interesse.  

 

4.2  Formulação matemática 

 

A seguir serão descritos os parâmetros utilizados na formulação matemática do 

modelo. 

 

4.2.1  Parâmetros gerais 

 

I e E representam os conjuntos de: centros de respostas, equipamentos, tipos de óleo e 

condições ambientais, respectivamente. 

Ii  Centro de resposta a ser acionado; 

Ee : Tipo de equipamento de resposta; 

ue (m
3/h): Capacidade de recuperação de óleo de uma unidade de equipamento e.  

REe: Eficiência de recuperação de óleo no mar do equipamento e; 

Tie (h): Tempo para operação de limpeza no local do acidente com a unidade de 

equipamento e despachado do centro de resposta i.  

De : Demanda mínima do equipamento e para atender o derramamento de óleo. Seu 

dimensionamento é realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conama nº 

398/08; 

v (m3): Volume estimado do óleo derramado; 

Nie : Estoque disponível do equipamento tipo e, no centro de resposta i; 

CC: Coeficiente de cobertura desejado do óleo derramado (CC=1 corresponde à área total 

do óleo derramado). Este coeficiente é escolhido pelo tomador de decisão, após análise das 

condições meteooceanográficas no local do acidente, das questões de segurança 

operacional e do volume de óleo desejável a ser recuperado; 

DCie: Parâmetro que determina quantos equipamento e é operacional diante do tipo de óleo 

derramado e o estado do mar; 
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DTie: Parâmetro que determina quantos equipamento e podem ser despachados dos centros 

de resposta i para atender o derramamento dentro do tempo legal de resposta. 

SDC: Coeficiente do sistema/dano: Este valor é definido pelo tomador de decisão. Sua 

decisão deve ser pautada no valor relativo de uma unidade monetária gasta para responder 

o incidente comparado com o valor de uma unidade monetária do dano causado pelo 

incidente. Em outras palavras, o SDC revela a disposição a pagar do tomador de decisão 

em amenizar os impactos causados pelo incidente em relação ao custo da operação de 

resposta ao incidente.  

Valores acima de uma unidade demonstra que o tomador de decisão deposita maior 

importância em responder ao incidente diante dos potenciais impactos causados ao 

ambiente, em detrimento ao custo logístico e operacional da resposta ao acidente. Valores 

inferiores a uma unidade representa que o tomador de decisão atribui um peso maior para 

os custos logísticos e operacionais da resposta. Se o valor for igual a um, tem-se que o 

tomador de decisão atribui a mesma importância entre os custos associados aos impactos 

ambientais e os custos logísticos e operacionais da resposta; 

DP : Coeficiente de potencial dano causado pelo derramamento de óleo. Este valor 

representa a estimativa realizada para relacionar os danos ambientais causados por 

acidentes de derramamento de óleo. Neste trabalho, adaptou-se a metodologia elaborada 

por (MARCELINO, HADDAD et al., 1992), também conhecida como Modelo Cetesb, cuja 

metodologia encontra-se explicada na seção 4.3.2.  

 

4.2.2  Parâmetros de custo 

 

CTi (R$) : Custo de se transportar equipamentos de contenção e de limpeza desde o centro 

de resposta i  

be (R$/h) : Custo operacional de limpeza de uma unidade do equipamento e. 

 

4.2.3  Variável de decisão 

 

xie : Quantidade de equipamentos do tipo e despachados a partir do centro de resposta i 

para atender o acidente de óleo; 

 



65 

 

 

4.2.4  Função objetivo 

 

O objetivo é minimizar a função de custos associados às operações de limpeza de 

um derramamento de óleo, composto pelo custo da resposta menos o benefício da resposta.  

 


i e

iexMin )....( ... DPCORETuSDCTbTC e oieeieei
   

 

O termo em evidência representa os custos associados à parte logística (CTi) e 

operacional (beTie) da resposta, subtraindo-se pelo benefício proporcionado pela resposta 

diante da retirada do óleo em um ambiente marinho de determinada sensibilidade ambiental. 

Assim, quanto maior o volume de óleo retirado pela resposta, maior será o benefício 

proporcionado, uma vez que o óleo deixará de causar impactos ambientais no ambiente 

marinho. 

 

4.2.5 Restrições 

 

As restrições do problema são as seguintes: 

 

0iex , inteiros, EeIi  , ............................................................................................(1) 

 

A restrição acima estabelece que a variável de decisão assuma valores não-negativos e 

inteiros. A variável é relaxada pelo método branch-and-bound, aproximando-se, na 

realidade, a valores inteiros para alcançar a solução ótima.  

 

ieie Nx    , EeIi  ,  .........................................................................................................(2) 

 

Essa restrição está associada à capacidade máxima de equipamentos e que estão nos 

centros de resposta i. A variável de decisão xie, evidentemente, não pode ser maior do que 

esse valor Nie; 
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i

iex  ≥ De,  Ee ...............................................................................................................(3) 

A restrição acima se refere à necessidade de atender a demanda por equipamento e. Os 

valores são definidos através das diretrizes estabelecidas pelo Conama nº 398 de 2008, os 

quais são proporcionais ao volume derramado.  

 

 ∑ ∑      .REe.ue.Tie ≤ CC.v ....................................................................................................(4) 

 

Acima, observa-se que a restrição ajusta a eficiência operacional de cada equipamento de 

limpeza e com o tempo de operação de limpeza. O limite superior, representando pelo termo 

à direita, impõe o volume desejado de retirada do óleo, de acordo com a segurança 

operacional. Para um coeficiente de cobertura (CC) maiores do que 1, entende-se que se 

deseja despachar equipamentos extras dos centros de resposta i, tornando-se uma margem 

de segurança; 

 

EeIiDCx ieie  , ...............................................................................................(5) 

 

A restrição acima determina que somente equipamentos operacionais e em relação às 

condições climáticas vigentes, ao estado do mar e ao tipo de óleo derramado que podem 

ser despachados do centro de resposta i para atender o incidente de óleo.  

 

xie
≤ DTie EeIi  , ..........................................................................................................(6) 

 

Esta última restrição determina que o despacho de equipamento e do centro de resposta i 

para atender o derramamento só pode ser feito dentro do tempo permitido pela legislação.  

 

Assim, define-se o problema tático como sendo um problema de programação linear 

inteira. A variável de decisão que obedece as restrições do problema e que minimiza a 

função objetivo é a solução do problema. Como a variável de decisão xie deve ser inteira, 

aplica-se o método branch-and-bound.  
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4.3  Dados de entrada do modelo e cálculos relevantes 

 

Os dados necessários para a execução do modelo tático podem ser distinguidos em 

dados do incidente, dados dos coeficientes, dados dos equipamentos de resposta e os 

dados dos centros de resposta.  

 

4.3.1 Dados do incidente de derramamento de óleo 

 

Esses dados incluem: 

 Volume do óleo derramado (m3); 

 Característica do óleo; 

 Coeficiente de cobertura do óleo; 

 Área geográfica do mar; 

 Condições meteooceanográficas (direção-sentido-magnitude das correntes e estado 

do mar27); 

 Direção do óleo derramado (em direção à costa ou longe da costa); 

 Distância do óleo derramado da costa ; 

 Velocidade de aproximação do óleo derramado em direção à costa; 

 

4.3.2 Coeficiente de potencial dano causado pelo derramamento de óleo (DP) – 

Modelo Cetesb  

 

Em atendimento a solicitação do Ministério Público Federal, a Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo (Cetesb) elaborou uma metodologia que relaciona o valor dos 

danos ambientais causado por um acidente de óleo no mar (MARCELINO, HADDAD et al., 

1992). 

A metodologia pretende abarcar os principais aspectos do acidente, direcionando-se 

aos eventos visíveis e passíveis de provocar danos, não contemplando aqueles parâmetros 

que requerem maiores estudos ou acompanhamentos para a constatação do impacto 

                                                
27

 Recomenda-se o uso da Escala de Beaufort, em que se relaciona o estado do mar com a 
intensidade dos ventos de superfície. Esta velocidade é obtida pela relação vvento =(0,836.B

3/2
) m/s, 

onde B é o número Beaufort que varia de 0 (mar calmo) até 12 (furacão) (DHN, 2013).  
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biológico. Desta forma, a proposta foi elaborada para atingir os objetivos de praticidade e 

aplicabilidade em curto período de tempo.  

Os autores consideraram aspectos relevantes de um derrame de petróleo no 

ambiente marinho, a saber: (1) volume do óleo derramado; (2) grau de vulnerabilidade da 

área atingida; (3) toxicidade do produto; (4) persistência do produto no ambiente marinho e 

(5) a mortalidade de organismos. O grau de importância é atribuído aos critérios na forma de 

um peso, o qual varia de 0 a 0,5.  

 

Volume Derramado (S1) 

 

Esse aspecto está relacionado à capacidade de assimilação do óleo pelo corpo 

receptor. A capacidade de assimilação varia de acordo com o local do derrame, estações do 

ano e com as condições meteorológicas. Os pesos atribuídos para este item estão 

baseados no volume ou quantidade de produto derramado. Os pesos atribuídos em função 

do volume do produto derramado estão abaixo. 

 

Tabela 7: Peso do critério volume derramado. Fonte: MARCELINO, HADDAD et al., (1992). 

V(m
3
) Fator de Ponderação 

S1 ≤ 1,0 0,1 

1,0 <  S1 ≤ 10 0,2 

10 <  S1 ≤ 50 0,3 

50 <  S1 ≤ 150 0,4 

S1 > 150 0,5 

 

Grau de Vulnerabilidade da Área atingida (S2) 

 

O grau de vulnerabilidade baseia-se na interação da costa terrestre com os 

processos físicos que controlam a deposição e a persistência do óleo. Os pesos deste item 

estão em função do tipo de ambiente costeiro ser mais ou menos vulnerável (Tabela 8). 
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Tabela 8: Fator de ponderação do critério vulnerabilidade da área afetada. Fonte: MARCELINO, 
HADDAD et al., (1992). 

Vulnerabilidade do Ambiente Atingido Fator de Ponderação 

Costão Rochoso 0,05 

Terraço de abrasão 0,10 

Praia arenosa de granulometria fina 0,15 

Praia arenosa de granulometria grossa 0,20 

Baixios compactos expostos pela maré 0,25 

Praias mistas de areia e de cascalho 0,30 

Praia de cascalho 0,35 

Costas rochosas abrigadas 0,40 

Regiões entre marés 0,45 

Marismas e manguezais 0,50 

 

Toxicidade do Produto (S3) 

 

Para aliviar os efeitos dos agentes químicos sobre a biota aquática, o Estudo de 

Impacto Ambiental deve contemplar análises sobre os testes de toxicidade com organismos 

aquáticos. Através destes testes é possível conhecer a concentração do produto que causa 

efeitos adversos na sobrevivência, crescimento e na reprodução de organismos. A 

atribuição dos pesos para este item segue dois critérios; o primeiro é baseado na toxicidade 

aguda da fração hidrossolúvel do petróleo, o segundo está na detecção de toxicidade em 

organismos teste.  

 

Tabela 9: Fator de ponderação para critério toxicidade do produto. Fonte: MARCELINO, HADDAD et 
al., (1992). 

Toxicidade aguda  Fator de Ponderação 

S3 ≤ 1,0 0,5 

1,0 <  S3 ≤ 10 0,4 

10 <  S3 ≤ 20 0,3 

20 <  S3 ≤ 50 0,2 

50 <  S3 ≤ 100 0,1 

 

Persistência do produto no meio ambiente (S4) 

 

A persistência do produto é um agravante dos danos causados. De forma geral, 

quanto menor for o valor do peso específico de uma substância, menor será a sua 
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persistência. Neste item, os tipos de petróleo e seus derivados escuros são considerados 

como persistentes (0,5) e todos os derivados claros, como não persistentes (0).  

 

Mortalidade de organismos (S5) 

 

Este aspecto contempla tanto o dano causado à biota marinha pelos processos 

físicos provenientes de um derramamento de petróleo (recobrimento, asfixia), quanto pelos 

componentes químicos do produto derramado (efeitos tóxicos). A biota marinha considerada 

por este fator são os efeitos sobre a mortalidade de peixes, aves e mamíferos, de fácil 

observação. Organismos marinhos que necessitam de estudos mais detalhados 

(organismos plantônicos e bentônicos), não são contemplados por este ponderador.  Se o 

produto derramado for considerado como passível de causar mortalidade dos organismos 

citados, atribui-se o peso máximo (0,5); caso contrário, atribui-se peso zero.  

Segundo os autores, a equação do tipo exponencial é a que melhor representa a 

realidade dos derramamentos de petróleo e seus derivados. Portanto, o dano causado é 

resultado da soma dos aspectos supracitados: 

 

X = (S1 + S2 + S3 + S4 + S5)....................................................................................................(6) 

 

Ressalta-se que os custos sociais, causado pelo derramamento de óleo, não são 

totalmente contemplados por esta metodologia, uma vez que não contabiliza, por exemplo, 

as perdas incorridas pela falta de recursos pesqueiros ocasionados pela deterioração da 

qualidade ambiental. 

Para o cálculo do DP será utilizado o valor encontrado para X, de tal forma que: 

 

DP = X ...................................................................................................................................(7) 

 

4.3.3  Dados dos equipamentos de resposta 

 

Os dados necessários para cada tipo de equipamento incluem: 

 Eficiência de recuperação do óleo; 
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 Custo operacional de limpeza (R$/hora); 

 Limites operacionais de acordo com o estado do mar; 

 Limites operacionais de acordo com as características do óleo; 

 Limites operacionais de acordo com a área geográfica do incidente; 

 

4.3.4  Dados dos centros de resposta  

 

Cada centro de resposta deve dispor das seguintes informações: 

 Distância do centro de resposta até o incidente de óleo; 

 Quantidade estocada de cada equipamento e de contenção e de limpeza; 

 Custo de transporte de cada centro de resposta i.  

 

4.4 Estrutura do processo de tomada de decisão 

 

A estrutura de um plano de contingência de derramamento de óleo importa a linha de 

raciocínio da Teoria Neoclássica da Administração, a qual enfatiza nos objetivos e nos 

resultados, com base nos princípios básicos da organização28. A título de esclarecimento, 

entende-se por organização: 

 

“Organização significa o ato de organizar, estruturar 
e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de 
sua administração e estabelecer as relações entre 
eles e as atribuições de cada um. (...). Para que o 
objetivo das organizações seja alcançado, os 
planos, executados e as pessoas possam trabalhar 
eficientemente, as atividades precisam ser 
agrupadas de maneira lógica e a autoridade, 
distribuída de maneira a evitar conflitos e 
confusões.”(CHIAVENATO, 2000, p.131) 

 

As diretrizes de um plano de contingência encontram-se nos Planos de Emergência 

Individual do empreendimento, no qual estão dispostas todas as informações necessárias 

                                                
28

 Os princípios básicos, de acordo com CHIAVENATO (2000), são: Divisão do trabalho, 
Especialização, Hierarquização e Amplitude administrativa. 
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para que a equipe integrante da Estrutura Organizacional de Resposta execute 

eficientemente o plano.  

 

 

4.4.1  O Plano de Emergência Individual para Unidades Marítimas 

 

O Plano de Emergência Individual (PEI) define atribuições e responsabilidades dos 

componentes da Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) da operadora, os recursos 

materiais próprios e de terceiros, bem como os procedimentos previstos para a execução 

das ações de resposta a derramamentos de óleo no mar. Portanto, é a fonte essencial na 

qual o tomador de decisão deve-se basear para executar o modelo tático.  

Este plano deve estar em concordância com os requisitos da Resolução Conama nº 

398/2008 de 11 de junho de 2008, sendo documento necessário para obtenção das licenças 

das atividades constantes no Artigo 3º desta resolução29. 

Para os incidentes que ocorram a bordo da unidade marítima, quando derramamento 

não chegue ao mar, a resposta é descrita nos planos de emergência das unidades 

(Shipboard Oil Pollution Emergency Plan – SOPEP), instrumentadas pelos equipamentos e 

matérias de resposta compostos no kit SOPEP30. Assim sendo, o modelo tático apresentado 

nesta dissertação, não contempla tais incidentes, focando-se apenas aos derramamentos 

que de fato atinjam o mar.  

 

 

4.4.2  Organograma da Estrutura Organizacional de Resposta  

 

A estrutura organizacional de resposta não possui um modelo definido na Resolução 

do Conama nº 398/08, entretanto, seus elementos básicos devem obedecer minimamente à 

configuração do organograma (Figura 19). Tal estrutura pode apresentar outros níveis 

hierárquicos, dependendo fundamentalmente da estrutura da empresa operadora. 

                                                
29

 De acordo com o parágrafo primeiro do Artigo 3º do Conama nº 398/2008, as seguintes instalações devem 
dispor de um PEI: terminais aquaviários, dutos marítimos, plataformas, portos organizados, instalações 
portuárias e respectivas instalações de apoio, terminais, sondas e dutos terrestres, estaleiros, refinarias, marinas, 
clubes náuticos e instalações similares.  

30
 Exigência estabelecida pela Convenção Internacional para Prevenção da Poluição Causada por Navios -  

MARPOL 73/78, promulgada no Brasil pelo Decreto 2.508 de 04/03/1998. 
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No primeiro nível hierárquico, o Coordenador Central possui como principal 

atribuição acionar o PEI, bem como determinar o seu encerramento. Outra função essencial 

é organizar reuniões periódicas de planejamento com a EOR, para avaliar o andamento do 

controle do incidente e estabelecer os critérios operacionais do plano. A autorização pelos 

recursos humanos e materiais, bem como os custos da operação, é realizada por este 

coordenador. 

No segundo nível hierárquico, o Coordenador de Logística possui como principais 

atribuições: (i) providenciar o suprimento de recursos necessários à resposta ao incidente, 

inclusive com empresas terceirizadas; (ii) providenciar contratos com os fornecedores; (iii) 

adquirir imagens de satélite e outros mapas e dados; (iv) providenciar recursos extras 

quando solicitados e (v) participar das reuniões de planejamento. 

O Coordenador de Comunicações tem como funções essenciais dentro da EOR: (i) 

manter o público interno e externo informado a respeito do incidente, de sua evolução, 

controle e de encerramento e (ii) garantir que exista apenas um ponto de onde partam as 

informações sobre o incidente. 

Ainda no segundo nível hierárquico, o Coordenador de Operações é o responsável 

pelas ações operacionais de resposta, trabalhando diretamente com as equipes do terceiro 

nível hierárquico. Desta forma, ele participa dos sobrevoos para avaliar e acompanhar a 

mancha de óleo, de forma a definir a melhor estratégia a nível operacional a ser adotada, 

baseando-se nas características do incidente. Conforme julgar necessário, ele solicita ao 

Coordenador de Logística a aquisição de recursos extras, cujo custo deverá ser avaliado 

pelo Coordenador Financeiro. Por fim, este coordenador também deve participar das 

reuniões de planejamento. 

O Coordenador Financeiro tem como principais funções: (i) prover recursos 

financeiros para o atendimento à emergência; (ii) gerenciar todos os aspectos financeiros do 

incidente; (iii) providenciar análises dos custos envolvidos na operação; (v) estimar as 

compensações financeiras aos afetados pelo incidente; (vi) trabalhar conjuntamente com o 

Coordenador de Logística para coordenar as necessidades pelos recursos e (vii) participar 

das reuniões de planejamento. 

O terceiro nível hierárquico da EOR relaciona-se com a operacionalização do Plano. 

As equipes em mar possuem como principais atribuições operar as embarcações de 

resposta, enquanto ao seu posicionamento e a utilização dos equipamentos mecânicos ou 

químicos. As equipes em terra responsabilizam-se pelo provimento de recursos materiais e 

humanos extras quando solicitados. Além disso, estes integrariam as equipes de limpeza 

das áreas atingidas no continente pelo óleo. 
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Figura 19: Modelo genérico de um Organograma da Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) para atendimento de resposta à incidente de derrame de 
óleo no Mar. Fonte: Elaboração própria com base nas EOR’s das plataformas marítimas.  
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CAPÍTULO 5  

ESTUDO DE CASO 

 

O presente capítulo apresenta os resultados da aplicação do modelo tático, 

executado pelo programa Lingo 11.0, para a plataforma de petróleo localizada na 

Bacia de Campos (RJ) - operada pela empesa OGX - em situações hipotéticas de 

vazamento de óleo. 

Para tanto, será apresentado, inicialmente, os principais aspectos técnicos do 

empreendimento, bem como os fatores meteo-oceanográficos e ambientais da região 

de estudo e os dados necessários para a utilização do modelo. Ao final, os resultados 

do modelo serão apresentados. 

 

5.1 Caracterização técnica da atividade 

  

O empreendimento tem como objetivo o desenvolvimento da produção de petróleo 

e gás associado nos Blocos BM-C-39 e BM-C-40, que se situam na porção meridional 

da Bacia de Campos, localizado no litoral do Estado do Rio de Janeiro, a cerca de 80 

km no município de Armação dos Búzios (Figura 20).  

O projeto de desenvolvimento da produção de petróleo nestes blocos utiliza três 

Unidades Estacionárias de Produção (UEP) (Figura 21), sendo duas do tipo Wellhead 

Platform 31  (WHP-2 e WHP-4) e uma FPSO 32  (Floating Production, Storage and 

Offloading) (Figura 22). Esta última unidade possui uma capacidade de 

processamento 15.899 m3/dia (100.000 barris de óleo por dia) e capacidade de 

armazenamento de 217.258 m3/dia (1.370.000 barris de óleo) (AECOM, 2011).  

 

                                                
31

 Plataforma Fixa com poços (sem planta de processo). 

32
 Navio de Produção, Estocagem e Transferência. 
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Figura 20: Mapa Geo-referenciado dos Blocos BM-C-39 e BM-C-40. Fonte: AECOM (2011). 
Datum: Sirgas 2000. 
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Figura 21: Localização das WHPs e da FPSO, Blocos BM-C-39 e BM-C-40. Datum: Sirgas 
2000. Fonte: AECOM (2011). 

 

 

 

Figura 22: Exemplo de uma unidade Wellhead Platform (esquerda) e uma unidade FPSO 
(direita). Fonte: http://www.onip.org.br/temas/fpso/page/2/. 
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A configuração do módulo de produção é por completação seca33, as quais 

ficam situadas nas WHPs. Estas transferem a produção de petróleo dos poços para o 

FPSO, onde o óleo é processado, armazenado e posteriormente transferido para 

navios aliviadores. As WHPs não possuem planta de processo, não sendo possível 

qualquer processo de separação ou testes (AECOM, 2011).  

O projeto de produção é feita por 18 poços produtores e 10 injetores. Todos os 

poços estão equipados com bombeio centrífugo submersos como principal método de 

elevação artificial. Os poços satélites34 estão conectados às plataformas através de 

linhas flexíveis e umbilicais (AECOM, 2011).  

A produção de óleo oriunda dos poços da WHP é alinhada através de 

manifold35 para uma linha de produção de 12” interligando-se com a FPSO. O óleo é 

separado do gás e da água produzida e direcionada para os separadores de baixa 

pressão para o enquadramento do teor de água em óleo e ajuste da pressão de vapor 

(AECOM, 2011). 

Após a separação em baixa pressão e alta temperatura, o óleo é conduzido 

para tratadores e em seguida para a dessalgadora para atingir a especificação 

requerida. Em seguida ao enquadramento, o óleo é armazenado no próprio FPSO e 

posteriormente transferido para navios aliviadores (AECOM, 2011).  

Cada plataforma é dotada de um sistema de detecção de contenção e bloqueio 

de vazamentos. Para a detecção de vazamento conta-se com medidores de vazão 

multifásica nas WHPs e transmissores de pressão nas WHPs e no FPSO para as 

linhas de produção. O cálculo é feito no FPSO levando em conta o volume total 

exportado pelas WHPs e a produção dos poços satélites do FPSO (AECOM, 2011). 

 

 De acordo com a AECOM (2011), o óleo a ser produzido nestes poços possui 

os seguintes parâmetros (Tabela 10): 

                                                
33

 Diz-se que um poço é de completação seca se a árvore de natal fica localizada acima da 
superfície do mar. Este tipo de poço permite que sua intervenção seja feita por meio de uma 
sonda de superfície instalada na própria plataforma produtora. A conexão da árvore de natal ao 
poço é realizada através de um riser (parte suspensa de um duto de produção) rígido, 
ancorado nos equipamentos instalados no fundo do mar (PETRÓLEO, 2013) 

34
 É um tipo de arranjo submarino, que se caracteriza pela interligação dos poços direto à 

plataforma. Neste tipo de arranjo, uma grande quantidade de dutos e umbilicais, que saem da 
plataforma, se ligam individualmente a cada poço produtor (PETRÓLEO, 2013). 

35
 Estrutura metálica que acomoda válvulas e acessórios que permitem que o mesmo esteja 

conectado a outros sistemas de produção, de tubulações e risers.  
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Tabela 10: Parâmetros do óleo produzidos nos Blocos BM-C-39 e BM-C-40. Fonte: AECOM 
(2011).  

Parâmetro 

API 25,5º 

RGO (Razão Gás/Óleo) 40,7 

Densidade relativa (a 15,6 ºC) 0,901 (STO Density (g/cc)) 

Viscosidade (mm2/s) – a 20 ºC 

Viscosidade (mm2/s) – a 30 ºC 

Viscosidade (mm2/s) – a 50,1 ºC 

140,96 cP (156,44 mm2/s) 

105,65 cP (117,26 mm2s) 

34,7 cP (38,51 mm2s) 

Hidrocarbonetos (massa molar) 

C7+ 

C12+ 

C20+ 

C30+ 

 

290,84 

366,80 

493,79 

642,86 

Enxofre (% m/m) Não detectável 

Nitrogênio (mg/kg) 1800 

 

 

5.2 Descrição Meteo-oceanográficas e ambientais da região de estudo 

 

5.2.1 Considerações gerais da meteorologia na Bacia de Campos 

 

A temperatura apresenta uma média de 24,5 a 25º para o período de verão e 

de 21,5 a 22 ºC no inverno, considerando-se uma análise para os períodos de 1931 a 

1990 (INMET, 2010). A umidade relativa apresenta valores próximos a 80% no verão, 

diminuindo para aproximadamente 78,3% no inverno. A diferença entre a precipitação 

para ambos os períodos é acentuada, de 40,5 kg/m2 no verão e de 27,5 kg/m2 no 

inverno (AECOM, 2011).  

Em relação aos campos de ventos, não se observa uma grande variação anual, 

como se verifica na Figura 23. A situação típica na região é marcada por ventos com 

direção predominantemente de norte e de nordeste. Esse regime, no entanto, é 

perturbado por eventos transientes associados a Sistemas Frontais, onde predominam 

os ventos de direção sul (AECOM, 2011). 

Através da análise dos dados que cobrem os anos de 1960 a 2009, notou-se 

que das 73.052 observações, apenas 198 (0,27%) indicaram ventos com intensidades 
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superiores a 13 m/s (escala 6 Beaufort - Tabela 11). Destes eventos, 76,67% 

correspondem a ventos do quadrante SW (direção S, SW e W), estando 

provavelmente associados à passagem de Sistemas Frontais na região. Os ventos 

mais frequentes (36,07%) possuem intensidade de 5,5 a 8 m/s (Escala 4 Beaufort) e 

com 18,23 % de frequência verificou-se a ocorrência de ventos com velocidades de 8 

a 10,5 m/s (Escala 5) (AECOM, 2011).  

Pela análise estatística mensal dos ventos, observa-se que o período de verão 

aparece como menos propício à ocorrência de ventos intensos, com eventos extremos 

mais concentrados no outono, inverno e primavera. O evento extremo verificado, com 

velocidades de 16,93 m/s ocorreu em 22 de maio de 1997. Setembro aparece como o 

mês de ventos mais intensos, com média de 7,02 m/s e média das máximas de 13,04 

m/s (AECOM, 2011).  

 

 

Figura 23: Histograma direcional dos ventos na região da Bacia de Campos. Dados de 1981 a 
2010. Fonte: AECOM (2011).  

 

Tabela 11: Escala Beaufort de força de vento. Fonte: (DHN, 2013). 

Escala 
Velocidade média Velocidades limites 

Nomenclatura 
m/s nós m/s nós 

0 0 0 <1 <1 Calmaria 

1 1 2 1 – 2 1 -3 Bafagem 

2 3 5 2 -4 4 -6 Aragem 

3 5 9 4 – 6 7 -10 Fraco 
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4 7 13 6 – 9 11 - 16 Moderado 

5 10 19 9 – 11 17 - 21 Fresco 

6 12 24 11 – 14 22 -27 Muito fresco 

7 15 30 14 – 17 28 - 33 Forte 

8 19 37 17 – 21 28 – 33 Muito forte 

9 23 44 21 -25 41 – 47 Duro 

10 27 52 25 – 29 48 – 55 Muito duro 

11 31 60 29 -33 56 - 63 Tempestuoso 

12 - - 33 + 64 + Furacão 

 

5.2.2 Considerações gerais dos aspectos oceanográficos na Bacia de Campos 

 

A análise dos dados oceanográficos da região da Bacia de Campos, nas 

proximidades dos blocos BM-C-39 e BM-C-40, mostra que a região é influenciada 

principalmente pela Corrente do Brasil, com velocidades médias variando de 0,18 e 

0,63 m/s e velocidades máximas da ordem de 1,0 m/s (Figura 24). A região também 

está sujeita à variabilidade espaço-temporal dos vórtices ciclônicos e anticiclônicos: o 

Vórtice de Cabo Frio (VCF), o Vórtice Cabo de São Tomé (VCST) e o Vórtice Vitória 

(VV), respectivamente localizados ao lado de Cabo Frio (RJ), Cabo de São Tomé (RJ) 

e Vitória (ES) (AECOM, 2011).  

 

 

Figura 24: Representação esquemática do Sistema Corrente do Brasil. As massas de água 
apresentadas na figura são: AT = Água Tropical; ACAS = Água Central do Atlântico Sul; AIA = 

Água Intermediária Atlântica e APAN = Água Profunda do Atlântico Norte. Fonte: (GODOI, 
2005).  
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 Esses fenômenos transientes da Corrente do Brasil (vórtices e meandros) são 

bastante relevantes de sua dinâmica. Essas feições oceanográficas normalmente 

dificultam a previsão oceânica, uma vez que sua variabilidade espaço-temporal irá 

acrescentar um alto grau de variabilidade na circulação local, o que contribui para uma 

menor precisão das previsões de curto e médio período (CALADO, 2000). 

A agitação marítima com características de wind sea (mar de formação local 

influenciadas pelo vento) na área da Bacia de Campos possui basicamente 3 fontes 

principais: o anticiclone semipermanente do Atlântico Sul (ASAS), que pode gerar 

ondas das direções norte a leste; a passagem de Sistemas Frontais, que produzem, 

geralmente, ondas de sul e sudoeste; e a evolução desses sistemas frontais, onde o 

deslocamento do anticiclone polar, aliada ao ciclone extratropical, tendem a formar 

ondas principalmente da direção S (AECOM, 2011).  

No caso de domínio do ASAS, ondas com direções NE-E podem chegar a até 4 

metros de altura, configurando um cenário crítico para operações no mar. No entanto, 

as condições mais severas de mar observadas na região estão associadas à evolução 

de Sistemas Frontais, onde ondulações de SW a SE podem atingir a região com 

ondas de 5 metros de altura (AECOM, 2011).  

Tanto o regime de ondas quanto o de correntes são forçados pelo regime de 

ventos, dependendo principalmente da atuação de sistemas meteorológicos como o 

ASAS e a passagem de Sistemas Frontais. Porém, ressalta-se que o regime de 

correntes também depende de outros fatores, sendo o efeito do vento observado de 

forma mais direta na região sobre a plataforma continental (AECOM, 2011).  

 

5.3 Considerações gerais da qualidade ambiental da área de estudo 

 

Na área de estudo destacam-se 39 Unidades de Conservação (UC)36; além 

dessas, 36 UCs que não estão localizados dentro da área de influência, no entanto, 

suas Zonas de Amortecimentos encontram-se a uma distância menor do que 5 km da 

área de influência. Dentro os ecossistemas presentes na região costeira estão os 

                                                
36

 Entende-se por Unidade de Conservação o espaço territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos 
pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (MMA, 2007). 
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estuários, manguezais, costões rochosos, restingas, praias, lagoas costeiras e ilhas 

(AECOM, 2011).  

Dentre as principais UCs, devido a sua relevância ao patrimônio biológico e 

proximidade às UEPs, destaca-se: Estação de Guaxindiba (RJ), Área de Relevante 

Interesse Ecológico Baía de Guanabara (RJ), Parque Nacional da Restinga de 

Jurubatiba (RJ), Área de Proteção Ambiental do Pau Brasil (RJ), Área de Proteção 

Ambiental Guapimirim, Área de Proteção Ambiental de Cairuçu (RJ), Estação 

Ecológica de Tamoios (RJ) e Parque Nacional da Serra da Bocaina (RJ).  

A área de estudo constitui uma região de ocorrência de ressurgência, favorecido 

pela topografia da costa associada ao regime de ventos da região. Desta forma, a área 

apresenta uma alta produtividade e uma biota rica e diversificada (AECOM, 2011). 

De acordo com LEWINSOHN, PRADO (2002), a Bacia de Campos apresenta 

extrema relevância ecológica para o plâncton e plantas marinhas, e 

consequentemente, para os demais níveis tróficos. Destaca-se ainda que os Blocos 

BM-C-39 e 40 abrangem três áreas prioritárias, cuja descrição se segue nos próximos 

parágrafos. 

 

 Terraço de Rio Grande: É uma área de alta concentração e agregação de 

camarão de profundidade, de lulas, tubarão martelo, tartarugas-cabeçuda e 

tartarugas-gigante. Além disso, destaca-se por ser uma região de alimentação 

de juvenis de Albatroz-de-sobrancelha-negra e de diversas espécies de 

albatrozes e petréis, especialmente a Pardela-de-óculos, a qual se encontra 

ameaçada. Outra característica marcante desta área é a ocorrência de hot 

vains, que são fraturas com jorro de águas quentes sulfurosas, com fauna 

específica adaptada (MMA, 2007).  

 

 Plataforma Externa Sul-Fluminense e Paulista: É considerada uma área de alta 

importância biológica, dada à ocorrência de baleia de Bryde (Balaenoptera 

brydei e B. edeni) e de agrageação não reprodutivas de tartarugas-cabeçuda e 

tartarugas-gigante. Devido à ocorrência de ressurgências, meandros e vórtices, 

a região é altamente produtiva, apresentando pesca intensa e diversificada de 

sardinha e espécies demersais (MMA, 2007). 

 

 Plataforma Externa Norte-Fluminense: A maior parte da área dos Blocos BM-C-

39 e 40 encontram-se inseridas nesta região, que se destaca pela ocorrência 
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de bancos de algas calcárias. Além disso, é rota de jubarte, boto cinza e de 

algumas espécies de cetáceos da família Pontoporiidae , tais como: golfinhos-

de-dentes-rugosos, golfinhos comum (Tursiops truncatus) e golfinhos-do-rio-

prata (MMA, 2007). 

 

A área costeira que é afetada pelo empreendimento pertence aos Estados do 

Rio de Janeiro e do Espírito Santo, os quais possuem ecossistemas variados e de alta 

relevância ecológica. Destaca-se a presença de praias, dunas, restingas, costões 

rochosos, sistemas lagunares e manguezais. De mesmo modo, o turismo e a pesca 

são atividades importantes atividades econômicas destes Estados em função da 

diversidade de ecossistemas apresentadas (AECOM, 2011).  

Próximo à costa de Cabo Frio (RJ), é comum avistar mamíferos marinhos que 

utilizam a região para alimentação, descanso e amamentação de filhotes (AECOM, 

2011). De acordo com o MMA (2007), nesta região ocorrem 2/3 das espécies de 

cetáceos registrados para a costa brasileira. Deste modo, o grupo dos cetáceos 

seriam fortemente afetados diante de um acidente que pudesse ocorrer nos blocos 

produtores de petróleo em questão (AECOM, 2011).  

Devido a isso, a região que vai desde a Costa Norte do Rio de Janeiro até a 

zona oceânica que se estende até a isóbata de 1.800 m é considerada como área 

prioritária para conservação (MMA, 2007).   

A figura a seguir apresenta a área de concentração de diversos recursos 

biológicos, possibilitando uma compreensão integrada da qualidade ambiental onde os 

blocos se inserem.  
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5.4 Estrutura do plano de ação  

 

5.4.1 Centros de resposta 

 

De acordo com o Plano de Emergência Individual (PEI) para incidentes 

originados durante as atividades de produção nos Blocos BM-C-39 e BM-C-40, oito 

centros de respostas estão disponíveis para o atendimento aos incidentes de 

derramamento de óleo no mar. Destes, quatro são centros móveis (embarcações - 

Figura 26) e quatro são centros fixos - Portos Organizados - localizados nos Estados 

do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. A Tabela 12 abaixo mostra a distância 

entre os centros de resposta das Unidades Estacionárias de Produção (UEP).  

 

Tabela 12: Distância dos centros de resposta em relação às UEPs. Fonte: AECOM (2011).  
Nota: 1 milha náutica (MN) = 1,82 km.  

Centro de Resposta Natureza Distância (MN) Distância (km) 

Embarcação Thor 
Supplier 

Centro móvel 193,85 352,81 

Embarcação Campos 
Captain 

Centro móvel 123 223,86 

Embarcação Santos 
Supplier 

Centro móvel 60 109,2 

Embarcação dedicada Centro móvel 20 36,4 

Base Rio de Janeiro 
(RJ) 

Centro fixo 124 225,68 

Base Arraial do Cabo 
(RJ) 

Centro fixo 57 103,74 

Base Santos (SP) Centro fixo 290 527,8 

Base Itajaí (SC) Centro fixo 470 855,4 
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Figura 26: Localização das UEPs nos Blocos BM-C39 e 40 e as distâncias, em milhas náuticas, dos centros móveis de resposta. Datum: SIRGAS 2000. 
Fonte: Adaptado de AECOM (2011). 
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 A quantidade de equipamentos disponíveis em cada centro de resposta se 

encontra na tabela abaixo, identificáveis no PEI do empreendimento no item 3.4 

“Equipamentos e Materiais de Resposta”.  

 

Tabela 13: Quantidade disponível de equipamentos de recolhimento e contenção de óleo em 
cada centro de resposta. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 
250 m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = 

Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m3/h; R250 = 
Recolhedor de 250 m3/h; R130 = Recolhedor de 130 m3/h. Fonte: Adaptado de AECOM 

(2011). 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor 
Supplier 

0 0 0 1 0 0 1 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 1 0 0 1 0 

Embarcação Santos 
Supplier 

0 0 0 1 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro (RJ) 0 0 6 4 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 
(RJ) 

0 2 2 0 20 0 2 0 

Base Santos (SP) 0 0 2 0 500 0 2 0 

Base Itajaí (SP) 0 0 2 0 500 0 2 0 

 

 

5.4.2 Dimensionamento mínimo dos equipamentos 

 

O recolhimento do óleo derramado é considerado como prioritário pela 

empresa (OGX) – em caso de acidentes - e sua aplicação está condicionada às 

limitações operacionais dos equipamentos e condições de segurança da equipe de 

operações no mar. Para a operacionalização desta estratégia, três parâmetros são 

fundamentais: o dimensionamento dos recolhedores, a capacidade de armazenamento 

temporário e a disponibilidade de barreiras de contenção (AECOM, 2011).  

As premissas adotadas para o dimensionamento dos equipamentos teve uma 

abordagem conservacionista, considerando o afundamento total do FPSO, 

correspondendo a uma liberação de 231.675,5 m3 de óleo no mar. Este volume está 
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associado à capacidade de estocagem de óleo do FPSO (240.229,81 m3) somados 

aos volumes das linhas (1.224,52 m3) e vasos de processo (221,15 m3).  

A Tabela 14 mostra o dimensionamento mínimo para cada caso de 

derramamento de óleo, os quais estão associados com o tempo máximo de 

disponibilização dos recursos no local do acidente, bem como com o volume 

derramado e o fator de eficiência de cada recolhedor.  

Destaca-se que para vazamentos considerados de pequena magnitude (< 8 

m3) a estratégia adotada é a dispersão mecânica utilizando as embarcações que estão 

posicionadas nas proximidades das UEPs. Outras ocasiões podem demandar a 

utilização da dispersão mecânica como estratégia de resposta, tal como impedimento 

das condições meteo-oceanográficas (que impeçam o recolhimento do óleo) e como 

forma complementar a estratégia de contenção e recolhimento do óleo.  

 

Tabela 14: Demanda mínima de equipamentos de contenção e recolhimento para cada caso de 
derramamento de óleo, conforme os critérios legais estabelecidos pelo Conama nº 398/08. CI 
400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = Carretel 

Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção de áreas 
inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 = 

Recolhedor de 130 m
3
/h. Fonte: Adaptado de AECOM (2011). 

Caso Equipamento 
Quantidade 

Mínima 
demandada 

Tempo máximo para 
disponibilização dos 

equipamentos (h) 

Cenário médio - Volume 
derramado de até 20,8 m

3
/h.  

CI 400m 1 

6 

CA 250m 0 

CA 300m 0 

CI300 0 

BPIM 0 

R350 1 

R250 0 

R130 0 

Cenário alto – Volume 
derramado de 333,34 até 

666,67 m
3
/h. 

CI 400m 1 

36 

CA 250m 0 

CA 300m 0 

CI300 2 

BPIM 0 

R350 1 

R250 2 

R130 0 

Cenário extremo – 
afundamento total da FPSO 

CI 400m 1 
60 

CA 250m 0 
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Não é previsto a utilização de dispersão química, mas, caso houver a 

necessidade, esta estratégia deve obedecer aos requisitos estabelecidos na 

Resolução Conama nº 269/00 e se instituiu a utilização de embarcações adaptadas 

com aspersores para lançamento de dispersantes (AECOM, 2011).  

 

5.4.3 Operacionalidade dos equipamentos 

 

Diante das especificações técnicas dos recolhedores e dos equipamentos de 

contenção (ALPINA, 2013) (FERREIRA, 2006), elaborou-se a Tabela 15, a qual 

identifica a operacionalidade dos equipamentos perante as condições meteo-

oceanográficas, estabelecidas pela Escala de Beaufort.  

 

Tabela 15: Operacionalidade dos equipamentos perante as condições meteo-oceanográficas. 
1= É operacional, 0 = Não é operacional. Fonte: ALPINA (2013) e FERREIRA (2006).  

Equipamento/ 
Escala 
Beaufort 

0 1 2 3 4 5 6-12 

CI 400m 1 1 1 1 1 0 0 

CA 250m 1 1 1 1 1 1 0 

CA 300m 1 1 1 1 1 1 0 

CI300 1 1 1 1 1 0 0 

BPIM 1 1 0 0 0 0 0 

R350 1 1 1 1 1 1 0 

R250 1 1 1 1 1 1 0 

R130 1 1 1 1 1 1 0 

 

 

 

 

– volume derramado de 
231.675,5 m

3
. 

CA 300m 0 

CI300 4 

BPIM 0 

R350 1 

R250 4 

R130 0 
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5.4.4 Parâmetros de custo 

 

Os parâmetros relacionados ao custo logísticos (Tabela 16) e ao custo 

operacionais (Tabela 17) foram calculados conforme as especificações das 

embarcações e dos equipamentos, somados a necessidade de recurso humano para o 

manuseio de cada equipamento. Seus valores encontram-se listados nas tabelas que 

se seguem e o memorial de cálculo está no Anexo I desta dissertação.  

 

 

Tabela 16: Tabela de custos logísticos (Cti). 

Parâmetro Centro de resposta  i Valor (R$) 

C
ti
 

Embarcação Thor Supplier 1 1974 

Embarcação Campos Captain 2 1258 

Embarcação Santos Supplier 3 614 

Embarcação dedicada 4 205 

Base Rio de Janeiro 5 1268 

Base Arraial do Cabo 6 583 

Base Santos 7 2967 

Base Itajaí 8 4808 

 

Tabela 17: Tabela de custos operacionais (be). 

Parâmetro Equipamento e Valor (R$/hora) 

b
e
 

Carretel inflável de 400 m  1 48  

Carretel Airfence 250m 2 30 

Carretel Airfence 300 m 3 60 

Carretel inflável de 300 m  4 36 

Barreira proteção áreas inter-marés 5 120 

Recolhedor de 350 m
3
/h 6 1347 

Recolhedor de 250 m
3
/h 7 962 

Recolhedor de 130 m
3
/h 8 500 
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5.5 Correspondência dos parâmetros  

 

Os dados de entrada para a execução do modelo tático são identificados na 

Tabela 18 a seguir.  

 

Tabela 18: Tabela de correspondência entre os dados de entrada do modelo. Fonte: 
Elaboração própria. EOR = Equipe Organizacional de Resposta.  

Parâmetros do 
modelo 

Descrição do parâmetro Unidade Fonte 

 ue  

Capacidade de 
recuperação de óleo de 
uma unidade de 
equipamento e.  

m
3
/hora Anexo II do PEI 

REe 
Eficiência de recuperação 
de óleo no mar do 
equipamento e 

- 

Anexo II do PEI. Conforme 
o EIA deste 

empreendimento, os 
recolhedores possuem 
uma eficácia de ɳ = 0,2 

Tie 

Tempo para operação de 
limpeza no local do 
acidente com a unidade 
de equipamento e 
despachado do centro de 
resposta i 

horas 

Definido pela EOR. 
Normalmente se considera 
uma média de 10 horas de 
trabalho. 

V 
Volume estimado do óleo 
derramamento 

m
3
 Estimado pela EOR 

Nie 
Estoque disponível do 
equipamento e no centro 
de resposta i 

unidades Anexo I do PEI 

CC 
Coeficiente de  cobertura 
desejado 

- Decidido pela EOR 

DCe 

Variável que determina 
qual tipo de equipamento 
e é operacional diante do 
estado do mar (Escala 
Beaufort) 

Binária 
Especificações técnicas do 

equipamento 
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DTie 

Variável que determina 
quais unidades de 
equipamento e podem 
ser despachados dos 
centros de respostas i 
para atender o 
derramamento dentro do 
tempo legal de resposta 

Binária Conama nº 398/08 

SDC 

Valor gasto relativo a 
uma unidade gasta para 
responder o incidente 
comparado com o valor 
de uma unidade 
monetária do dano 
causado pelo incidente. 

- Decidido pela EOR 

DP 

Representa a estimativa 
realizada para relacionar 
os danos ambientais 
causados por acidentes 
de derramamento de 
óleo. 

- 

Decidido pela EOR com 
base na avaliação do 

capítulo do EIA  6. 
“Avaliação de Impacto” 

Cti 
Custo de se transportar 
equipamentos desde o 
centro de resposta i 

R$ Anexos do Anexo I do PEI 

be 
Custo operacional de 
limpeza de uma unidade 
do equipamento e 

R$/h Anexos do Anexo I do PEI 

COo Custo do óleo derramado R$ 

Anuário Estatístico da 
ANP, para o ano de 2012, 
o preço médio do óleo foi 

estimado em 32 R$. 

De Demanda mínima do 
equipamento e 

unidades Anexo G do PEI 

 

5.5.1 Escolha do Coeficiente de potencial dano causado pelo derramamento de 

óleo 

 

A escolha deste coeficiente foi baseada nos indicadores inclusos no capítulo de 

Avaliação de Impacto do EIA do empreendimento e, a partir disso, atribui-se os valores 



94 

 

 

deste coeficiente para cada cenário de derramamento, conforme a metodologia da 

Cetesb (MARCELINO, HADDAD et al., 1992) descrita no Capítulo 4, seção 4.3.2 desta 

dissertação. 

Para o volume derramado, o peso atribuído para todos os cenários, tanto para 

o verão quanto para o inverno, foi de 0,5, uma vez que o volume derramado foi 

superior ao limite máximo deste critério.  

No verão, o grau de vulnerabilidade da área atingida, para todos os cenários, 

foi atribuído um peso de 0,05, já que conforme o EIA do empreendimento, o 

ecossistema a ser afetado pelo óleo é composto pelos costões rochosos e a própria 

coluna de água. No inverno, no entanto, a probabilidade do óleo atingir outros 

ecossistemas é maior, tornando-se necessário ponderar para esta estação um peso 

de 0,5. 

De acordo com o EIA do empreendimento, o óleo produzido no campo em 

questão não possuí uma toxicidade elevada, no entanto, apesar disto, o óleo é 

considerado como persistente no ambiente. Para tanto, o peso atribuído para a 

toxicidade para todos os cenários foi de 0,1 e 0,5 para a persistência no ambiente.  

Uma vez derramado no mar, alguns grupos de cetáceos e de tartarugas 

marinhas podem ser prejudicados com os efeitos deletérios do óleo no mar e, 

tomando-se uma abordagem conservacionista, atribui-se o peso máximo para este 

aspecto (0,5).  

A Tabela 19 a seguir expõe os pesos atribuídos para cada cenário adotado 

nesta dissertação, o que possibilitou calcular os valores de DP para cada cenário. 

Observa-se que os valores finais de DP são idênticos conforme cada estação do ano, 

isso porque a probabilidade do óleo atingir a costa é diferenciada para o verão e 

inverno. 

 

 

Tabela 19: Valores de DP para cada cenário e estação do ano. Fonte: Elaboração própria com 
base nas informações de AECOM (2011).   

Cenário/aspecto 
Volume 
derramad
o 

Grau de 
Vul. Da 

Área 
atingida 

Toxicid
ade 

Persistên
cia no 

ambiente 

Mortalidade 
do 

Organismos 
DP 

Cenário médio – 
Verão 

0,5 0,05 0,1 0,5 0,5 1,65 

Cenário médio – 
Inverno 

0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 2,1 

Cenário alto e 0,5 0,05 0,1 0,5 0,5 1,65 
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extremo - Verão 

Cenário alto e 
extremo - Inverno 

0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 2,1 

 

5.6 Solução do Problema e Análise dos Resultados 

 

Para cada cenário de derramamento de óleo (médio, alto e extremo) foi 

encontrado uma solução e depois foram elaboradas análises de sensibilidade para 

verificar quais equipamentos seriam despachados, bem como o comportamento dos 

custos e benefícios associados à resposta.  

O volume derramado por cenário foi estimado a conforme a vazão de óleo por 

dia de acordo com a Capacidade Efetiva Diária de Recolhimento de Óleo (CEDRO). 

Assim, para o cenário de volume médio, o Conama nº 398/08 estabelece que o 

dimensionamento terá que ser elaborado considerando uma vazão máxima de 20,8 m3 

por hora (500 m3/dia). A mesma lógica se aplica para os demais cenários, como se 

observa na Tabela 20 abaixo. 

 

Tabela 20: Vazão (m
3
) de óleo por hora e volume total derramado (m

3
) por dia para cada 

cenário. Fonte: elaboração própria conforme dados da AECOM (2011).  

Volume/Cenários Cenário médio Cenário alto 
Cenário extremo – 

afundamento total da 
FPSO 

Vazão do derramamento 
(m

3
/h) 

20,8 666,67 10.069,9 

Volume máx. (m
3
) 500/dia 16.000/dia 231.675,5 

 

Além disso, considerou-se que as condições meteo-oceanográficas se 

encaixavam na escala Beaufort entre 0 e 1, situação em que todos os equipamentos 

são operantes. O coeficiente de cobertura desejado foi estabelecido sendo como 

100% do volume derramado estimado (CC = 1).  

A velocidade média das embarcações é de 18,5 km/h (10 nós) e os valores de 

SDC considerado foram de uma unidade. A eficiência dos recolhedores considerada 

foi a mesma que é estabelecida pela legislação (0,2). Estas premissas foram mantidas 

para a solução inicial dos demais cenários, excetuando-se àquelas em que foram 

efetuadas as análises de sensibilidade. 
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Estas análises compreenderam a variação nos seguintes parâmetros para cada 

cenário:  

 Disponibilidade dos recursos nos centros de resposta; 

 SDC; 

 Tempo operacional; 

 Eficiência dos recolhedores e; 

 Condições meteo-oceanográficas. 

 

Esclarece-se que as alterações foram realizadas apenas nos parâmetros 

analisados, os demais se mantiveram idênticos como na solução inicial. 

 

5.6.1 Cenário de volume médio de derramamento  

 

Neste cenário, assume-se que há um fluxo de 20,8 m3 de óleo por hora, o qual, 

no final de um dia, resulta em um total de 500 m3 de óleo derramado (Tabela 20), 

considerando que nenhuma ação intempérica é atuante sobre o óleo. Além disso, 

considerou-se um tempo de trabalho operacional de 4 horas ininterruptos. 

Para este cenário, os centros de resposta que atenderam a restrição de tempo 

de disponibilização foram as embarcações Santos Supplier e dedicada, e o centro fixo 

localizado na Base de Arraial do Cabo. Os demais centros não atenderam à restrição 

legal e, portanto, não puderam enviar equipamentos de resposta. Este resultado se 

refere para ambas as estações do ano. 

Apesar de atender a restrição de tempo de disponibilização de resposta, a 

embarcação Santos Supplier não foi selecionada na solução do modelo para atender 

ao derramamento; apenas a embarcação dedicada e o centro fixo de Arraial do Cabo 

podem enviar equipamentos (Tabela 21). Isto ocorre porque a embarcação Santos 

Supplier não tem disponível o Carretel inflável de 400 metros demandado, nem o 

recolhedor de 350 m3/h.  
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Tabela 21: Resultado xie para verão e inverno para cenário de derramamento médio. CI 400m = 
carretel inflável de 400 m; CA 250m = carretel airfence 250 m; CA 300m = carretel airfence de 
300 m; CI 300m = carretel inflável de 300m; BPIM = barreira de proteção de áreas inter-marés; 

R350 = recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = recolhedor de 250 m

3
/h; R130 = recolhedor de 130 

m
3
/h.  

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 1 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Neste caso, recolheu-se um total de 480 m3 de óleo em quatro horas e, 

assumindo-se que em casos reais em que há ação intempérica sobre o óleo (16,5 % a 

23,5% do volume de óleo pode ser evaporado – Tabela 2 do Capítulo 2), pode-se 

constatar que a resposta foi eficiente, já que 96% do volume do óleo foram recolhidos. 

Os custos associados a esta resposta compreende um valor total de R$ 

10.220,00/dia, sendo que 7,71 % destes custos contemplam a parte logística e 92,29% 

à parte operacional. 

 

5.6.1.1 Análise de Sensibilidade: Alteração na disponibilidade de 

recursos nos centros de respostas 

 

Com o intuito de averiguar a alteração sobre o nível estratégico, alterou-se o 

número de recursos disponíveis nos centros de resposta. Assumiu-se que a 

embarcação dedicada dispusesse de uma unidade de recolhedor de 250 m3/h, ao 

invés de nem ter disponível, como se verifica na solução inicial. Além disso, o valor do 

SDC da EOR é igual a uma unidade. 

Como era de se esperar, o resultado foi alterado para xie; apenas a 

embarcação dedicada despachou equipamentos para o local do acidente (Tabela 22), 

reduzindo os custos logísticos em aproximadamente 73%. Assim, o custo total da 

operação foi de R$ 9.637,00, ao invés de R$ 10.220,00 como na solução inicial. O 

volume recuperado se manteve o mesmo (480 m3). 
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Tabela 22: Resultado xie para verão e inverno para cenário de derramamento médio e 
realizando-se análise de sensibilidade em Nie. CI 400m = carretel inflável de 400 m; CA 250m = 
carretel airfence 250 m; CA 300m = carretel airfence de 300 m; CI 300m = carretel inflável de 

300m; BPIM = barreira de proteção de áreas inter-marés; R350 = recolhedor de 350 m
3
/h; 

R250 = recolhedor de 250 m
3
/h; R130 = recolhedor de 130 m

3
/h; SDC = 1; CC = 1. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 1 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Esta análise demonstra que o nível estratégico poderia ser aperfeiçoado, uma 

vez que o mesmo benefício é alcançado (recupera-se o mesmo volume de óleo), se a 

embarcação dedicada tivesse mais recursos a bordo.  

 

5.6.1.2 Análise de sensibilidade: Variação no SDC 

 

A avaliação na disposição a pagar da EOR é refletida da alteração do 

coeficiente SDC; quanto maior este valor, mais equipamentos será despachado para 

recolher um volume maior de óleo. Por outro lado, quanto menor o valor deste 

coeficiente, uma quantidade menor de equipamentos será enviada para o 

recolhimento do óleo derramado e, consequentemente, menor será o custo da 

operação. 

Como se observa na Figura 27, o comportamento da resposta é similar tanto 

no verão, quanto no inverno. A diferença reside no valor do benefício da resposta, uma 

vez que em casos de acidentes no inverno, a maior probabilidade do óleo atingir a 

costa faz com que a recuperação do óleo nesta estação do ano evite que importantes 

ecossistemas sejam contaminados.  
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Figura 27: Comportamento do custo-benefício para o cenário de verão (acima - DP=1,65) e 
inverno (abaixo - DP = 2,1) para o cenário de derramamento médio. A linha azul tracejada 

representa o volume (m
3
) de óleo vazado por dia. 

 

Para valores de SDC ≥ 1, os mesmos equipamentos seriam enviados (Tabela 

23), recuperando um volume de 480 m3/dia de óleo do mar (96% do volume de óleo). 

Para este tipo de resposta, ter-se-ia um custo total de R$ 10.220,00/dia. 

Este resultado mostra que, teoricamente, o recolhimento do óleo poderia trazer 

mais benefícios, tal como se observa na Figura 27, já que se estimou um vazamento 

máximo diário de 500 m3. No entanto, como foi comentando anteriormente, a ação 

intempérica atua na limpeza do óleo no mar, essencialmente pelos processos de 

evaporação logo nas primeiras horas após derramamento.  

 

Tabela 23: Resultado xie para SDC ≥ 1 para verão e inverno para cenário de derramamento 
médio. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = 
Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção 
de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 

= Recolhedor de 130 m
3
/h.  

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 1 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Para SDC = 0,1, ou seja, menos equipamentos seriam enviados e 

consequentemente reduziria o benefício da resposta, recolhendo apenas 280 m3 

(Tabela 24) ou 56% do volume de óleo derramado. Os custos associados a este tipo 

de resposta seria de R$ 5.786,00/dia, quase metade do custo para SDC ≥ 1. A 

redução no valor do custo é devido ao não acionamento do centro de resposta Arraial 

do Cabo. 

 

Tabela 24: Resultado xie no inverno com SDC < 1, para cenário de derramamento médio. CI 
400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = Carretel 

Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção de áreas 
inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 = 

Recolhedor de 130 m
3
/h.  

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

O comportamento ideal da EOR seria aquele em que a disposição em 

amenizar os impactos causados pelo incidente seria o mesmo dado ao reduzir os 

custos totais da operação.  

Uma equipe de resposta que despachasse uma quantidade superior de 

recursos àquela dada pelo resultado de SDC = 1 (Figura 27) elevariam os custos totais 

da operação sem necessidade. Por outro lado, uma equipe cujo comportamento seria 

influenciado apenas pela redução dos custos totais da operação, em detrimento à 
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disposição em amenizar os impactos, diminuiria o benefício da resposta ao recuperar 

um volume menor de óleo derramado.  

 

5.6.1.3 Análise de sensibilidade: tempo operacional 

 

Ao aumentar o número de horas trabalhadas, realiza-se uma análise ao nível 

operacional. Assim, atribui-se um valor de Tie = 4,2 (quatro horas e doze minutos) e o 

resultado atingiu o benefício máximo, com 500 m3 do óleo recuperado e com o xie 

idêntico à Tabela 23. Esta ação elevou o custo total diário da resposta em R$ 

5.939,30/dia, associados à parte operacionais. Os custos logísticos se mantiveram 

constantes para ambas as estações do ano. 

Analisando-se o comportamento da resposta para número de horas 

trabalhadas inferior à quatro horas, tem-se outro tipo de resultado. Para valores de Tie 

entre uma e duas horas, a embarcação Santos Supplier é acionada, levando um 

recolhedor de 250 m3/h para ajudar no atendimento da operação, além disso, duas 

unidades de recolhedores de 250 m3/h são despachadas da Base de Arraial do Cabo 

(Tabela 25). Para valores de Tie entre três e quatro horas, o resultado observado foi 

idêntico à Tabela 23.  

 

Tabela 25: Resultado xie no verão e no inverno para 1 ≤ Tie ≤ 2, para cenário de derramamento 
médio. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = 
Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção 
de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 

= Recolhedor de 130 m
3
/h.  

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 A Figura 28 identifica que para valores de Tie entre duas horas a quatro horas, 

recupera-se um volume considerável de óleo. Se a equipe em operação decidir 
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trabalhar com duas horas, recupera-se 440 m3 de óleo (88% do volume total) e, com 

quatro horas de trabalho, o volume recuperado é de 96%.  

 

 

Figura 28: Variação dos custos e do volume recuperado para diferentes horas trabalhadas em 
campo, para um acidente no inverno. Valor de SDC = 1. 

 

A vantagem associada em se trabalhar com quatro horas é na redução dos 

custos logísticos, já que apenas dois centros de resposta serão utilizados para a 

resposta, ao invés de três centros, como é o resultado para duas horas de trabalho. 

No entanto, o custo operacional faz com o custo total da operação com quatro horas 

de trabalho resulte no maior custo observado para o intervalo de trabalho operacional 

de uma hora a quatro horas.  

O modelo não encontrou uma solução viável para valores de horas trabalhadas 

acima de quatro horas e doze minutos, uma vez que a restrição abaixo foi violada: 

 

∑ ∑      .REe.ue.Tie ≤ CC.v 

 

5.6.1.4 Análise de sensibilidade: eficiência dos recolhedores 

 

Nesta análise, considerou-se que a EOR apresenta um SDC = 1 e, para este 

cenário, o modelo não encontrou uma solução ótima para eficiências de recolhedores 

superiores à ɳ = 0,3 (Figura 29) tanto para o verão quanto para i inverno, uma vez que 

a restrição abaixo era violada:  
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∑ ∑      .REe.ue.Tie ≤ CC.v   

 

 

Figura 29: Volume de óleo recuperado de acordo com a variação da eficiência dos 
recolhedores. A linha tracejada em azul representa o volume máximo de óleo estimado vazado 

por dia (500 m
3
). Valor do SDC = 1; Tie = 4 horas; DP = 1.65 e 2,1. 

 

O fato do resultado ser igual para o verão e para o inverno é que a 

probabilidade do óleo atingir a costa, nestas estações, é praticamente nula, conforme 

é descrito na modelagem de dispersão de óleo realizada pela AECOM (2011). 

O despacho dos equipamentos para o local do acidente vai variar conforme a 

disponibilidade de equipamentos. Se ɳ = 0,1, mais recolhedores serão enviados da 

Base Rio de Janeiro (Tabela 26), recolhendo-se no máximo 340 m3 (Figura 29) e o 

custo total de operação seria de R$ 14.070,00/dia. 

 

Tabela 26: Resultado xie para SDC = 1 e ɳ=0,1, para verão e inverno para cenário de 
derramamento médio. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 

m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = 
Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = 

Recolhedor de 250 m
3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h.  

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Por outro lado, se os recolhedores possuíram eficiências iguais a 0,2, a Base 

Rio de Janeiro enviará somente um recolhedor (Tabela 27), recuperando-se um 
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volume de 480 m3 (ɳ = 0,2), com um custo total de R$ 10.220,00/dia. Como se 

observa, a disponibilidade de equipamentos menos eficientes onera o custo total da 

operação, uma vez que mais centros de respostas tiveram que ser acionados para 

atender ao derramamento.  

 

Tabela 27: Resultado xie para SDC = 1 e ɳ=0,2, para verão e inverno para cenário de 
derramamento médio. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 

m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = 
Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = 

Recolhedor de 250 m
3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h.  

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0 1 0 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

5.6.1.5 Análise de sensibilidade: condições meteo-oceanográficas 

 

Se as condições ambientais se mantiverem entre 0 a 4, de acordo com EB, não 

haverá nenhuma alteração para os valores de xie, visto que todos os equipamentos são 

operacionais. Com exceção a Barreira de Proteção de áreas inter-marés, a qual é 

operacional somente para EB = 0.  

No entanto, para EB = 5, haverá uma elevação nos custos totais da resposta, 

recolhendo-se um mesmo volume de óleo (480 m3). Para valores de EB de 0 a 4, o 

custo total da resposta é de R$ 10.219,67/dia (Tabela 28); enquanto que para um valor 

de EB igual a 5, o custo seria de 10.387,67/dia (Tabela 29), associados ao aumento 

dos custos operacionais, já que barreiras de contenção mais resistentes para as 

condições vigentes seriam utilizadas. 
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Tabela 28: Resultado xie no verão e no inverno para valores de Escala Beaufort de 0 a 4 , para 
o cenário de derramamento médio. SDC = 1 e 4 horas de trabalho operacionais diários. CI 

400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = Carretel 
Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção de áreas 

inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 = 

Recolhedor de 130 m
3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 1 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 29: Resultado xie no verão e no inverno para valores de Escala Beaufort igual a 5, para 
o cenário de derramamento médio. SDC = 1 e 4 horas de trabalho operacionais diários. CI 

400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = Carretel 
Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção de áreas 

inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 = 

Recolhedor de 130 m
3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação dedicada 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Arraial do Cabo 0 1 1 0 0 0 1 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

5.6.2 Cenário de derramamento de volume alto 

 

Neste cenário assume-se que há um fluxo de 666,67 m3/h de óleo para o mar, 

totalizando ao final de um dia um volume total de 16.000 m3 de óleo. O tempo 

operacional de trabalho foi de 10 horas. Em relação aos centros de respostas aptos a 

serem acionados, apenas o centro de resposta Base Itajaí não poderia ser acionado, 
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visto que violaria o tempo de disponibilização máximo de recursos, o qual é de 36 

horas.  

Diferentemente do observado para o cenário de derramamento médio, todos os 

centros de respostas aptos para a disponibilização de recursos são acionados para o 

atendimento a resposta e todos os recursos disponíveis são despachados (Tabela 30), 

recuperando-se um volume total de 4720 m3 de óleo. Este valor representa apenas 

29,5% do volume que é vazado por dia e o custo total associado a esta resposta é de 

R$ 120.179,00/dia.  

Tabela 30: Resultado xie no verão e no inverno, para o cenário de volume de derramamento 
alto com 10 horas de trabalho. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel 

Airfence 250 m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; 
BPIM = Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = 

Recolhedor de 250 m
3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor 
Supplier 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Santos 
Supplier 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 2 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

5.6.2.1 Análise de Sensibilidade: alteração na disponibilidade de 

recursos nos centros de respostas 

 

Como foi observado no resultado acima, a atual configuração dos recursos 

materiais disponíveis nos centros de respostas aptos a enviarem equipamentos, não 

foi suficiente para recuperar nem 50 % do volume de óleo derramado. 

Desta forma, verificou-se para quais  valores de Nie que atingiriam um resultado 

mais satisfatório, no que tange a uma recuperação de pelo menos 90 % do óleo 

vazado, sem contar com as ações intempéricas influentes no produto derramado. 

Considerou-se que a EOR apresenta um SDC = 1.  
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O resultado desta análise encontra-se na Tabela 31 a seguir, a qual 

corresponde a quatro vezes o número de recolhedores R250 disponíveis em cada 

centro de resposta observada na situação normal (Tabela 32).  

 

Tabela 31: Resultado xie no verão e no inverno, para o cenário de volume de derramamento 
alto com 10 horas de trabalho, alterando-se o Nie. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 
250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel 
Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 

350 m
3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 4 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 4 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 2 0 0 8 2 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 8 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 5 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 32: Nova quantidade disponível de equipamentos (Nie) de recolhimento e contenção de 
óleo em cada centro de resposta com 4 vezes de R250 em relação à situação normal. CI 400m 
= Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = Carretel Airfence 
de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção de áreas inter-

marés; R350 = Recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 = Recolhedor 

de 130 m
3
/h.  

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
40m 

CA 
25m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 1 0 0 4 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 1 0 0 4 0 

Embarcação Santos 
Supplier 

0 0 0 1 0 0 4 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro (RJ) 0 0 6 4 0 0 8 2 

Base Arraial do Cabo (RJ) 0 2 2 0 20 0 8 0 

Base Santos (SP) 0 0 2 0 500 0 8 0 

Base Itajaí (SP) 0 0 2 0 500 0 8 0 

 

Para esta situação, praticamente todo o óleo é recuperado (98,25 % do volume 

total), no entanto, o custo total deste tipo de resposta seria de R$ 309.985,00/dia, sem 

contar os custos associados ao nível estratégico para a aquisição de mais 

equipamentos.  
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5.6.2.2 Análise de Sensibilidade: variação no SDC 

 

Para valores de SDC ≥ 1, todos os centros aptos seriam acionados e todos os 

recolhedores disponíveis nos sete centros seriam enviados (Tabela 33). Mesmo assim, 

a resposta ainda não seria ótima, já que o volume recolhido permaneceria em 4720 

m3. Assim, mesmo que a EOR apresente valor de SDC = 5, ainda haveria do produto 

derramado no mar (Figura 30). Devido à indisponibilidade de mais recursos – no caso, 

recolhedores – uma medida de eficiência teria que ser adotada para otimizar a 

resposta.  

 

Tabela 33: Resultado xie no verão e no inverno para valores de SDC ≥ 1, para o cenário de 
volume de derramamento alto com 10 horas de trabalho. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; 

CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = 
Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = 

Recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 2 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Figura 30: Comportamento do custo-benefício para estação de verão (acima - DP=1,65) e de 
inverno (abaixo - DP = 2,1) para o cenário alto de derramamento com 10 horas de trabalho. A 

linha azul tracejada representa o volume máximo vazado por dia.  

 

Para valor de SDC = 0,1, nem todos os equipamentos seriam enviados para o 

local do acidente (Tabela 34), recolhendo-se somente 1700 m3 de óleo vazado (10,63 

% do volume total) a um custo de R$ 35.398,00/dia. Este resultado se aplica tanto 

para o verão quanto para o inverno.  

 

Tabela 34: Resultado xie no verão e no inverno para valores de SDC < 1, para o cenário de pior 
caso 2 com 10 horas de trabalho. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel 

Airfence 250 m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; 
BPIM = Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = 

Recolhedor de 250 m
3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor 
Supplier 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos 
Supplier 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 2 0 0 2 0 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Observa-se que tanto para este cenário quanto para o cenário anterior, o 

comportamento da EOR é fundamental para que o recolhimento de óleo seja 

potencializado. Apesar de representar apenas aproximadamente 30 % do volume total 

de óleo vazado, equipes com SDC = 1 amenizaria mais os impactos em relação às 

equipes com SDC = 0,1.  
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5.6.2.3 Análise de sensibilidade: tempo operacional 

 

Realizando-se esta análise de sensibilidade, verificou-se que o trabalho 

ininterrupto de 24 horas realizadas por uma equipe com SDC = 1 não seria suficiente 

para recuperar todo o óleo estimado vazado (16.000 m3/dia). O máximo de óleo 

recolhido seria um volume de 11.328 m3 (70,8% do volume total), tanto para o verão 

quanto para o inverno. Esta resposta elevaria os custos em R$ 247.971,80, 

associados aos custos operacionais. 

De mesmo modo, todos os recolhedores foram enviados para o local do 

acidente e estes não foram suficientes para recolher todo o óleo (Tabela 35). Desta 

forma, nota-se que há carência de recolhedores nos centros de resposta, o que indica 

que o planejamento estratégico fora mal elaborado para este cenário.  

 

Tabela 35: Resultado xie no verão e no inverno para o cenário de derramamento alto, 
alterando-se o tempo de trabalho operacional. SDC = 1; CI 400m = Carretel inflável de 400 m; 

CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = 
Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = 

Recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 2 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

5.6.2.4 Análise de Sensibilidade: eficiência dos recolhedores 

 

Para este cenário, diferentemente do cenário anterior, houve diferença das 

respostas conforme a estação do ano e para diferentes valores de SDC (Figura 31). A 

diferenciação enquanto à estação do ano é porque a probabilidade do óleo atingir a 

costa no verão é praticamente nula; enquanto que para o inverno a probabilidade do 

óleo atingir a costa é superior a 10% (AECOM, 2011). Para o verão, a resposta 
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apresentada para equipes com valor de SDC = 0,1, houve alteração para os valores 

de xie (Tabela 36), recolhendo-se 14.880 m3 de óleo (93% do total vazado) com 

recolhedores com eficiência igual a 0,8.  

 

 

Figura 31: Volume de óleo recuperado de acordo com a variação da eficiência dos 
recolhedores para cada valor de SDC, considerando a estação de verão. A linha tracejada em 

azul representa o volume máximo de óleo estimado vazado por dia (16.000 m
3
).  

 

Tabela 36: Resultado xie no verão com SDC = 0,1 e ɳ = 0,8, para o cenário de derramamento 
alto. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = 

Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção 
de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 

= Recolhedor de 130 m
3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 2 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

A resposta recuperou um volume menor de óleo com a disponibilidade de 

recolhedores cujas eficiências variassem de 0,1 a 0,7 para EOR com SDC = 0,1. 

Neste caso, o aumento do benefício da resposta foi em função da alteração dos 

valores de eficiências dos recolhedores, e não do resultado de xie. Assim, para este 

tipo de comportamento da EOR, em acidentes que ocorram no verão, seriam 

recolhidos no mínimo 850 m3 de óleo (ɳ = 0,1) até no máximo 5950 m3 (ɳ = 0,7). Em 

valores relativos, ter-se-ia a limpeza de 5,3 % do volume total até 37,2 % do volume 

total, com recolhedores de eficiências iguais a 0,1 e 0,7, respectivamente.  
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Tabela 37: Resultado xie no verão com SDC = 0,1 e ɳ = (0,1,...,0,7), para o cenário de 
derramamento alto. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; 
CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira 

de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = Recolhedor de 250 

m
3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor 
Supplier 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos 
Supplier 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 2 0 0 2 0 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

No caso do acidente ocorrer no inverno, ter-se-iam diferentes resultados para o 

xie. Equipes de resposta cujo valor de SDC fosse igual a 0,1; o resultado da variável de 

decisão se manteria igual para valores eficiências variando de 0,1 a 0,5 (Tabela 38), 

alterando para uma eficiência de 0,6 (Tabela 39) e apresentando outro resultado para 

eficiências iguais a 0,7 e 0,8 (Tabela 40).  

 

Tabela 38: Resultado xie no inverno com SDC = 0,1 e ɳ = (0,1,...,0,5), para o cenário de 
derramamento alto. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; 
CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira 

de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = Recolhedor de 250 

m
3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor 
Supplier 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos 
Supplier 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 2 0 0 2 0 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 39: Resultado xie no inverno com SDC = 0,1 e ɳ = 0,6, para o cenário de derramamento 
alto. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = 

Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção 
de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 

= Recolhedor de 130 m
3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 2 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 40: Resultado xie no inverno com SDC = 0,1 e ɳ = 0,7 e 0,8, para o cenário de 
derramamento alto. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; 
CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira 

de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = Recolhedor de 250 

m
3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 2 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Como se pode observar na Figura 32, a existência de recolhedores de valores 

com eficiência igual a 0,8 somente seria vantajoso caso a EOR (SDC = 0,1) 

trabalhasse em um tempo operacional menor do que 10 horas diárias. Mantendo-se o 

trabalho operacional em 10 horas diárias, seria mais benéfico se a resposta fosse 

realizada com recolhedores com ɳ = 0,7, recuperando-se 92,3% do volume do óleo 

vazado estimado.  
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Figura 32: Volume de óleo recuperado de acordo com a variação da eficiência dos 
recolhedores para cada valor de SDC, considerando a estação de inverno. A linha tracejada 

em azul representa o volume máximo de óleo estimado vazado por dia (16000 m
3
).  

 

Se os recolhedores possuíssem uma eficiência de ɳ = 0,6, o custo total da 

resposta seria inferior ao caso acima; no entanto, recolher-se-ia apenas 60 % do 

volume do óleo vazado estimado. Menores proporções de óleo seriam recuperadas 

com recolhedores cujas eficiências variassem entre 0,1 a 0,5; em que apenas 10,6% 

do volume total poderia ser recolhido com equipamentos de eficiência igual a 0,2, tal 

como a legislação aconselha a adotar para cálculos de dimensionamento mínimo. 

Equipes de resposta cujo SDC = 1 se observaria a mesma resposta 

independentemente dos valores de eficiências dos recolhedores (Tabela 41). Neste 

caso, todos os centros de resposta, que não violem a restrição de tempo máximo de 

disponibilização de recursos, são acionados, enviando todos os equipamentos 

disponíveis.  

 

Tabela 41: Resultado xie no inverno com SDC = 1 e ɳ = (0,1,...,0,6), para o cenário de 
derramamento alto. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; 
CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira 

de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = Recolhedor de 250 

m
3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 2 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Evidentemente que os custos totais seriam maiores em relação a uma EOR 

com SDC = 0,1, no entanto, considerando que a eficiência dos recolhedores fosse de 

0,5, recolher-se-ia um volume 3,3 vezes a mais de óleo.  

 

5.6.2.5 Análise de Sensibilidade: condições meteo-oceanográficas 

 

A fim de enviar os equipamentos operacionais diante de diferentes condições 

de estado do mar, verificou-se o comportamento da resposta para um estado do mar 

de EB = 5 e com SDC mantendo-se igual a uma unidade.  

A Tabela 42 e a Tabela 43 exibem os resultados de xie para estas diferentes 

condições meteo-oceanográficas e neste caso enviou-se duas unidades de Carretel 

Airfence de 250 metros (Base Arraial do Cabo) e duas unidades de Carretel Airfence 

de 300 metros da Base de Santos, como componentes do material de contenção. 

Como equipamento de recolhimento, enviaram-se todas as unidades disponíveis nos 

centros de respostas acionados.  

 

Tabela 42: Resultado xie no verão e no inverno para valores de Escala Beaufort de 0 a 4 , para 
o cenário de derramamento alto SDC = 1 e 10 horas de trabalho operacional diários. CI 400m = 

Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = Carretel Airfence 
de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção de áreas inter-

marés; R350 = Recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 = Recolhedor 

de 130 m
3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor 
Supplier 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Santos 
Supplier 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 2 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 43: Resultado xie no verão e no inverno para valores de Escala Beaufort igual a 5, para 
o cenário de derramamento alto. SDC = 1 e 10 horas de trabalho operacional diários. CI 400m 
= Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = Carretel Airfence 
de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção de áreas inter-

marés; R350 = Recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 = Recolhedor 

de 130 m
3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 0 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 0 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 2 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 2 0 0 0 2 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tal como foi observado para o cenário anterior, este teve o custo total da 

resposta elevado devido aos custos operacionais, em que para uma condição de EB = 

5 o valor total da resposta seria de R$ 120.779, 00/dia e para valores de EB variando 

de 0 a 4, R$ 120.179,00/dia. O volume de óleo recuperado seria de 4720 m3 por dia 

para ambas as situações, visto que os recolhedores são também operantes para uma 

Escala Beaufort igual a 5. 

 

5.6.3 Cenários de derramamento volume extremo 

 

Para este cenário, assume-se o afundamento da FPSO, liberando um volume 

total de óleo de 231.675,5 m3 ou 10.069,9 m3/h. O tempo de trabalho operacional 

considerado foi de 10 horas ininterruptas e o valor de SDC = 1. Todos os centros de 

resposta estão aptos a serem acionados, uma vez que nenhum deles viola a restrição 

de tempo máximo de disponibilização de recursos (72 horas). 

Como se verifica na Tabela 44, todos os centros são acionados, dos quais são 

alocados todos os recolhedores disponíveis para o atendimento ao incidente. No 

entanto, o volume recuperado é de apenas 6720 m3, o que corresponde a 2,9% do 

volume total vazado. O custo desta resposta é de R$ 144.957,00/dia.  
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Tabela 44: Resultado xie no verão e no inverno, para o cenário de derramamento extremo com 
10 horas de trabalho e SDC = 1. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel 

Airfence 250 m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; 
BPIM = Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = 

Recolhedor de 250 m
3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 4 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 2 0 

 

 

5.6.3.1 Análise de Sensibilidade: alteração na disponibilidade de 

recursos nos centros de respostas 

 

De forma a atingir um recolhimento de pelo menos 90% do volume total do óleo 

vazado, alterou-se o número de recolhedores disponíveis em todos os centros de 

resposta, mantendo-se SDC = 1. A Tabela 45 mostra o resultado em que 96 % do 

volume vazado é recuperado, considerando-se um tempo operacional de trabalho de 

10 horas. 

 

Tabela 45: Resultado xie no verão e no inverno, para o cenário de volume de derramamento 
extremo com 10 horas de trabalho e SDC = 1, alterando-se o Nie. CI 400m = Carretel inflável de 
400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = 

Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = 
Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 10 10 10 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 10 10 10 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 10 10 10 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 10 10 10 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 4 0 28 28 28 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 28 28 28 
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Base Santos 0 0 0 0 0 28 28 28 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 28 28 28 

 

 Para tanto, os centros de respostas teriam que apresentar, pelo menos, a 

quantidade de equipamentos discriminados na Tabela 46. O custo associado apenas 

ao nível tático seria de R$ 4.287.557,00/dia (verão e inverno), sem incluir, neste caso, 

os custos associados ao nível estratégico.  

 

Tabela 46: Nova quantidade disponível de equipamentos (Nie) de recolhimento e contenção de 
óleo em cada centro de resposta. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel 

Airfence 250 m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; 
BPIM = Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = 

Recolhedor de 250 m
3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h.  

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor 
Supplier 

0 0 0 1 0 10 10 10 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 1 0 10 10 10 

Embarcação Santos 
Supplier 

0 0 0 1 0 10 10 10 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 10 10 10 

Base Rio de Janeiro (RJ) 0 0 6 4 0 28 28 28 

Base Arraial do Cabo 
(RJ) 

0 2 2 0 20 28 28 28 

Base Santos (SP) 0 0 2 0 500 28 28 28 

Base Itajaí (SP) 0 0 2 0 500 28 28 28 

 

Observa-se que, mesmo com uma pequena probabilidade de ocorrer um 

acidente desta magnitude, o atual PEI do empreendimento certamente não está pronto 

para atender um derramamento deste nível com seus recursos próprios, uma vez que 

há carência de recolhedores para recuperar o óleo vazado. Outras medidas teriam que 

ser adotadas, tal como acionar outros centros de respostas não contemplados pelo 

PEI deste empreendimento.  

 

5.6.3.2 Análise de Sensibilidade: variação no SDC 

 

Assim como nos cenários anteriores, conforme os valores de SDC, o resultado 

dos centros acionados e dos equipamentos enviados se diferenciaram para valores de 
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SDC <1. Neste intervalo, apenas a embarcação dedicada, a Base Rio de Janeiro e a 

Base Arraial do Cabo despacharam recursos para o atendimento ao acidente (Tabela 

47). 

 

Tabela 47: Resultado xie no verão e no inverno para valores de SDC = 0,1, para o cenário de 
pior caso 3 e afundamento da FPSO com 10 horas de trabalho. CI 400m = Carretel inflável de 

400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = 
Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = 

Recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 4 0 0 2 0 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Neste caso, seriam recolhidos apenas 1,2 % do volume total do óleo vazado 

(Figura 33). Desta forma, o recolhimento de óleo poderia ser otimizado ao aumentar o 

benefício da resposta. Tomando-se valores de SDC ≥ 1 todos os centros seriam 

acionados e todos os recolhedores seriam enviados para o local (Tabela 48).  
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Figura 33: Comportamento do custo-benefício para estação de verão (acima - DP=1,65) e de 
inverno (abaixo - DP = 2,1) com 10 horas de trabalho.  

 

Tabela 48: Resultado xie no verão e no inverno para valores de SDC ≥ 1, para o cenário de pior 
caso 3 e afundamento total da FPSO com 10 horas de trabalho. CI 400m = Carretel inflável de 
400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = 

Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = 
Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 4 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 2 0 

 

 No entanto, verifica-se que o tempo operacional de 10 horas diárias certamente 

não seriam suficientes para atender o derramamento, nem para a estação de verão 

nem de inverno (Figura 33). Assim, para este cenário, se a EOR adotar valores de 

SDC ≥ 1 seriam recolhidos  2,9 % do total do óleo vazado em caso de afundamento 

total da FPSO. 

 

5.6.3.3 Análise de sensibilidade : tempo operacional 

 

A fim de verificar o tempo operacional necessário para recolher, pelo menos, 

90 % do volume total do óleo derramado. Independentemente dos valores de SDC 

adotados pela EOR acima de 1, bem como da estação do ano, seria necessário um 
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tempo de trabalho operacional de 320 horas ou aproximadamente 14 dias de trabalho, 

apresentando valores de xie idêntico à Tabela 48. O custo desta operação seria 

composto pelo custo operacional, é de R$ 42.146.370,00/dia. 

 

5.6.3.4 Análise de Sensibilidade: eficiência dos recolhedores 

 

Diferentemente ao observado para a análise de sensibilidade do cenário 

anterior, este apresentou os mesmos valores de  xie para o verão e para o inverno. Isso 

ocorre porque a probabilidade do óleo atingir a costa é a mesma para o verão e para o 

inverno, conforme as modelagens de dispersão de óleo da AECOM (2011). Porém, o 

volume de óleo recuperado se diferencia conforme diferentes valores de SDC, como 

se observa na Figura 34.  

 

 

 

Figura 34: Volume de óleo recuperado de acordo com a variação da eficiência dos 
recolhedores para cada valor de SDC, para ambas as estações do ano (verão e inverno) e Tie = 

10 horas. Nota: para o cenário de afundamento da FPSO não se inseriu a linha de volume 
máximo devido à desconfiguração na escala do gráfico.  

 

No entanto, nos cenários aqui tratados, mesmo se a EOR apresentar um SDC 

= 1 e com tempo operacional de 10 horas diárias, não se atingirá o benefício máximo, 

ou seja, nem todo o óleo derramado poderá ser recolhido. 

Para equipes de resposta com SDC = 1, a disponibilidade de recolhedores com 

diferentes eficiências não altera o resultado da variável de decisão (Tabela 49), já que 

todos os centros são acionados, enviando todos os equipamentos disponíveis. 

Considerando a existência de recolhedores com eficiência ɳ = 0,8, ao invés de ɳ = 0,2, 

recolher-se-ia, por dia, 11% do volume total vazado.  
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Tabela 49: Resultado xie no verão e no inverno com SDC = 1 e ɳ = (0,1,...,0,8), para o cenário 
de derramamento extremo. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 
250 m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = 

Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = 

Recolhedor de 250 m
3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 4 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 2 0 

 

 Já para EOR com SDC = 0,1, identifica-se diferentes estratégias de resposta. 

Três centros de respostas das oito disponíveis são acionados, em caso de 

disponibilidade de recolhedores com eficiências ɳ = 0,1 a 0,7 (Tabela 50). O benefício 

máximo seria atingido, evidentemente, com um ɳ = 0,7, recuperando-se, por dia, um 

volume de 6750 m3 a mais de óleo, comparando-se com a utilização de recolhedores 

de eficiência ɳ = 0,2 (Figura 34). Em termos percentuais, este valor representa 3 % a 

mais de óleo recuperado. 

 

Tabela 50: Resultado xie no verão com SDC = 0,1 e ɳ = (0,1,...,0,7), para o cenário de 
derramamento extremo. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 
250 m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = 

Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m
3
/h; R250 = 

Recolhedor de 250 m
3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 4 0 0 2 0 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Para o caso de recolhedores com eficiências ɳ = 0,8, ter-se-ia o acionamento 

de apenas mais um centro de resposta e o despacho de mais três recolhedores 

(Tabela 51), o que proporcionaria uma elevação no recolhimento do óleo de 5430 m3 

por dia. Recuperar-se-ia 2,3 % a mais de óleo para o cenário de afundamento da 

FPSO.  

 

Tabela 51: Resultado xie no verão com SDC = 0,1 e ɳ = 0,8, para o cenário de pior caso 3 e 
afundamento da FPSO. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 

m; CA 300m = Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = 
Barreira de Proteção de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = 

Recolhedor de 250 m
3
/h; R130 = Recolhedor de 130 m

3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 4 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Comparando-se estes resultados com o volume de óleo recolhido (Figura 34), 

observa-se que recolhedores com eficiências de ɳ = 0,7 e ɳ = 0,8 seriam os mais 

aconselháveis, visto que o benefício máximo da resposta não seria influenciada pelo 

comportamento da EOR (valores de SDC). Por outro lado, os valores de eficiências 

entre 0,1 a 0,6 ainda seriam influenciados diante de diferentes valores de SDC das 

equipes de resposta.  

No entanto, deve-se lembrar que, mesmo adotando-se recolhedores de 

eficiência igual a ɳ = 0,8, não se alcançaria o recolhimento total do óleo vazado 

estimado. Além disso, recolhedores com eficiências tão elevadas quanto 80% se 

existentes no mercado, devem ter um custo de aquisição muito elevado. 

Outras medidas de eficiências teriam que ser adotas, sejam elas a nível 

operacional (aumentando-se o número de horas trabalhadas) ou a nível estratégico 

(disponibilizando-se mais recursos).  
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5.6.3.5 Análise de Sensibilidade: condições meteo-oceanográficas 

 

Os resultados são parecidos com os cenários anteriores; observa-se somente a 

alteração no despacho de barreiras de contenção, de modo que atenda as condições 

ambientais vigentes. Para valores de Beaufort de zero a quatro, a Embarcação 

dedicada envia um Carretel inflável de 400 metros, enquanto que a Base Rio de 

Janeiro envia quatro unidades de Carretel inflável de 300 metros (Tabela 52). 

Ressalta-se que considerou um valor de SDC = 1. 

 

Tabela 52: Resultado xie no verão e no inverno para valores de Escala Beaufort de 0 a 4 , para 
o cenário de pior caso 3 e afundamento da FPSO. SDC = 1 e 10 horas de trabalho operacional 
diários. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = 
Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção 
de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 

= Recolhedor de 130 m
3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 1 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 0 4 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 2 0 

 

Em condições meteo-oceanográficas mais adversas (EB = 5), os mesmos 

centros de resposta são acionados, no entanto, a Base Arraial do Cabo envia duas 

unidades de Carretel Airfence de 250 metros e a Base Rio de Janeiro envia quatro 

unidades de Carretel Airfence de 300 metros, além de todos os recolhedores 

disponíveis (Tabela 53).  
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Tabela 53: Resultado xie no verão e no inverno para valores de Escala Beaufort igual a 5, para 
o cenário de pior caso 3 e afundamento da FPSO. SDC = 1 e 10 horas de trabalho operacional 
diários. CI 400m = Carretel inflável de 400 m; CA 250M = Carretel Airfence 250 m; CA 300m = 
Carretel Airfence de 300 m; CI 300m = Carretel Inflável de 300m; BPIM = Barreira de Proteção 
de áreas inter-marés; R350 = Recolhedor de 350 m

3
/h; R250 = Recolhedor de 250 m

3
/h; R130 

= Recolhedor de 130 m
3
/h. 

Centro de 
resposta/Equipamento 

CI 
400m 

CA 
250m 

CA 
300m 

CI300 BPIM R350 R250 R130 

Embarcação Thor Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Campos 
Captain 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação Santos Supplier 0 0 0 0 0 0 1 0 

Embarcação dedicada 0 0 0 0 0 1 0 0 

Base Rio de Janeiro 0 0 4 0 0 0 2 2 

Base Arraial do Cabo 0 2 0 0 0 0 2 0 

Base Santos 0 0 0 0 0 0 2 0 

Base Itajaí 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Mesmo assim, o custo total se eleva devido aos custos operacionais da 

resposta, uma vez que os mesmos centros de resposta são acionados. Para este 

caso, a resposta ao derramamento é de R$ 146.037,00/dia; enquanto para o 

atendimento à resposta em condições meteo-oceangráficas mais amenas (EB = 0 a 

4), o custo total da resposta é de R$ 144.957,00/dia. Assim como nos outros cenários 

de derramamento, recuperar-se-ia o mesmo volume diário de óleo (5720 m3), 

independentemente das condições meteo-oceanográficas.  
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O presente trabalhou de dissertação apresentou o desenvolvimento de um 

modelo de decisão para atendimento emergencial a derramamento de óleo no 

ambiente marinho, utilizando a programação linear inteira. O modelo foi construído de 

modo a encontrar o melhor custo-benefício de um derramamento de petróleo 

específico. O custo da resposta é constituído pelo custo operacional e o pelo custo 

logístico. O benefício do atendimento, por sua vez, é constituído pela limpeza do óleo 

no mar, evitando que o poluente permaneça no ambiente marinho. 

O modelo foi aplicado ao empreendimento da OGX na Bacia de Campos (RJ), 

onde a empresa produz petróleo através de três unidades de produção. Utilizando o 

Plano de Emergência Individual do empreendimento, bem como o Estudo de Impacto 

Ambiental, foi possível aplicar o modelo e verificar os custos associados a possíveis 

cenários de acidentes de óleo. Os cenários analisados foram em função do volume de 

petróleo derramado: (i) cenário médio ≈ 500 m3/dia, (ii) cenário alto ≈ 16.000 m3/dia e 

(iii) cenário extremo - que representa o afundamento da unidade de produção FPSO – 

≈231.675,5 m3. 

Para o cenário de derramamento médio, três centros de respostas que estão 

mais próximos do local do acidente podem ser acionados. Os demais não atenderam a 

restrição de tempo de disponibilização de recursos. No cenário de derramamento alto, 

apenas o centro de resposta Base de Itajaí não pode ser acionado e no cenário 

extremo, todos os centros estão aptos a enviarem recursos para atendimento à 

emergência.  

No cenário médio, praticamente todo o óleo vazado foi recuperado (480 m3
) 

com quatro horas de trabalho a um custo de R$ 10.220/dia. Nos outros dois cenários, 

no entanto, a recuperação do óleo diminuiu drasticamente, mesmo trabalhando-se 

durante 10 horas ininterruptas; no cenário alto, 29,5% do volume vazado é recuperado 

a um custo de R$ 120.179,00/dia; no cenário extremo, 2,9% do óleo é recuperado em 

10 horas de trabalho contínuo a um custo de R$ 144.957,00/dia. Para todos esses 

resultados, não houve variação para as duas estações do ano consideradas (verão e 

inverno).  

Através da análise de sensibilidade de quantidade de recursos disponíveis para 

o atendimento a emergência, a atual estrutura do PEI do empreendimento não é capaz 
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de cobrir os piores casos de derramamento com  recursos próprios. Esse fato foi 

verificado no caso do afundamento total da FPSO, em que o número disponível de 

recolhedores teria que ser, pelo menos, dez vezes maior do que a quantidade atual, 

no entanto, o custo seria 420 vezes maior. Para o cenário de derramamento médio, 

por sua vez, reduziu-se o custo da operação ao acionar apenas um centro de 

resposta, porém este centro de resposta deveria ter disponível um recolhedor a mais, 

mantendo inalterado o benefício da resposta.  

Analisando a resposta ao derramamento através da variação do parâmetro 

SDC, notou-se falhas no nível estratégico ao derramamento de óleo. Se mais recursos 

estivessem disponíveis nos centros de resposta para diferentes comportamentos da 

Equipe Operacional de Resposta (EOR), o benefício da resposta seria melhor, ou seja, 

um volume maior de óleo seria recuperado. Para valores de SDC = 0,1, ou seja, a 

EOR  se mostrasse menos propensa a amenizar os impactos, a redução dos custos 

da operação seria na ordem de 50% do total, no entanto, menos de 60 % do volume 

vazado seria recuperado (cenário médio derramamento). Essa proporção se reduziria 

ainda mais para o caso extremo, em que 1,2 % do volume seria recuperado 

diariamente.  

Verificando-se o outro extremo, notou-se que apesar da EOR adotar um SDC = 

5, ou seja, a disposição de reduzir os impactos é cinco vezes maior em relação aos 

custos associados à operação, não seria suficiente para recuperar todo o óleo vazado 

nos cenários alto e extremo de derramamento. Portanto, outras medidas de eficiência 

teriam que ser adotadas para potencializar a recuperação do óleo. Para o nível 

estratégico, por exemplo, uma saída seria adquirir equipamentos com uma capacidade 

nominal de recuperação de óleo maior e/ou disponibilizar mais equipamentos de 

limpeza de óleo. Ao nível operacional, por sua vez, aumentar o número de horas 

trabalhadas, conforme as possibilidades das condições meteo-ocenográficas.  

A disponibilidade de recolhedores com diferentes eficiências é sensível 

enquanto aos valores de SDC. O maior benefício é atingido com EOR cujo SDC = 0,1 

para recolhedores com eficiências iguais a 0,8. O mesmo benefício seria atingido, por 

exemplo, para equipes com SDC = 1 cujos recolhedores apresentassem eficiências 

iguais a 0,55 no cenário de derramamento alto. O benefício da resposta se reduz mais 

da metade para recolhedores com eficiências menores ou iguais a 0,5. Assim, se em 

um planejamento estratégico, por exemplo, considerar que a EOR apresentasse uma 

disposição a amenizar os impactos abaixo de esperado, o ideal seria adquirir 

recolhedores com eficiências iguais a 0,8. A legislação nacional que trata deste 
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assunto (Conama nº 398/2008), no entanto, impõe que as eficiências dos recolhedores 

sejam de 0,2.  

A possibilidade em aumentar o número de horas trabalhadas funciona bem 

para o cenário de derramamento médio; se o tempo passar de 4 horas para 4 horas e 

12 minutos, atingir-se-ia o benefício máximo a um custo de R$ 16.159,00/dia, 

associados apenas aos custos operacionais.  

No entanto, mesmo na hipótese de que os recolhedores mantenham sua 

eficiência trabalhando ininterruptamente ao longo do dia, não seria suficiente para 

recuperar o óleo vazado. Para o cenário de derramamento alto, seriam necessários 

um dia e meio de trabalho contínuo, elevando os custos de R$ 120.179,00 para R$ 

247.971,80. No cenário extremo seriam necessários 14 dias de trabalho ininterrupto 

para recuperar quase todo o óleo vazado, aumento os custos da operação de R$ 

144.957,00 para R$ 42.146.370,00. 

As diferentes condições meteo-oceanográficas também alteram os resultados 

do modelo. Através desta análise de sensibilidade, pode verificar-se que alguns dos 

centros mais próximos ao local do acidente não dispõem de equipamentos mais 

resistentes para as condições meteo-oceanográficas mais severas. Os centros móveis 

não têm disponíveis nenhum carretel que são operacionais para condições mais 

severas, como em uma Escala de Beaufort nº 5. Desta forma, os custos da operação e 

os custos logísticos aumentaram porque os centros fixos, que estão mais distantes do 

local do acidente, tiverem que ser acionados para o atendimento ao derramamento. 

Para trabalhos futuros recomendo-se adotar diferentes metodologias para o cálculo do 

parâmetro DP. Devido a diferentes linhas de pesquisa para a estimação do valor do 

dano causado por um impacto de derramamento de óleo, faz-se necessário verificar 

quais metodologias seriam as mais adequadas. Uma saída seria aplicar o modelo e 

confrontar os dados com resultados cujos danos já foram estimados.  

Outro ponto a ser aperfeiçoado é a inclusão da modelagem dos processos 

intempéricos. O conhecimento da porcentagem do óleo que é retirado pelos processos 

naturais torna o modelo mais aprimorado, embora se eleve a complexidade da 

modelagem computacional. No entanto, a ausência dessa informação não desvaloriza 

a abordagem proposta pela atual dissertação, uma vez que se verificou a eficiência do 

plano de contenção para diferentes cenários de derramamento. Assim, este trabalho 

pode ser utilizado para questões de treinamento operacional, bem como para 

aprimorar o nível estratégico para qualquer empreendimento cujo plano de contenção 

é uma condicionante legal.  
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