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A exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil aumentará com a
descoberta da província petrolífera do Pré-sal. Com a ampliação das atividades,
inevitavelmente aumenta-se o risco de eventos acidentais com derramamento de óleo.
Para minimizar os impactos ambientais provenientes desses incidentes, os países criam
mecanismos e instrumentos de combate. Este trabalho avalia a estrutura de
planejamento e resposta brasileira, bem como de três países com experiência
internacional no setor de óleo e gás, no caso, Estados Unidos, Noruega e Reino Unido.
Após comparar os modelos analisados e verificar lacunas que precisam ser trabalhadas
no modelo brasileiro, buscou-se contribuir para a melhoria dos mecanismos de
planejamento e resposta do país, por meio da proposição de ações.
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ANALYSIS OF PREPAREDNESS AND RESPONSE MECHANISMS
TO INCIDENTS WITH OIL SPILL IN THE SEA:
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The oil and gas exploration and production activities in Brazil will increase
with the discovery of the Pre-salt province. The expansion of activities will inevitably
lead to the increase of risks of oil spill incidents. In order to minimize the environmental
impacts resulting from these incidents, several countries have developed response
mechanisms and tools. After comparing the evaluated models and verifying gaps
needed to be fulfilled in the Brazilian system, we intend to contribute with the
proposition of measures to enhance the effectiveness of oil spill incident preparedness
and response in the country.
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1. Introdução
O petróleo é um produto de grande importância para a sociedade atual, visto
que, além de ser usado como fonte de energia, é matéria-prima para a fabricação de
diversos materiais.
Segundo o BP Statistical Review of World Energy, o consumo mundial de
petróleo em 2010 aumentou 3,1% quando comparado com o ano de 2009, sendo
considerado o maior crescimento percentual desde 2004. Em 2010, as reservas provadas
mundiais de petróleo alcançaram 1.383 bilhões de barris, ou seja, 279 bilhões a mais do
que no início do século. Nesse mesmo ano, a produção mundial de petróleo aumentou
2,2%, quando comparada com 2009 (BP, 2011).
A tendência de aumento também é observada no Brasil, que em 2010 ocupava
a 12ª posição entre os maiores produtores mundiais de petróleo (ANP, 2011a). Com a
descoberta da província petrolífera do Pré-sal, que já contribui com aproximadamente
8% da produção nacional (ANP, 2012a), espera-se que o volume produzido de petróleo
e gás natural seja duplicado até o próximo decênio. Prevê-se um papel mais relevante
para o país no mercado mundial, atuando como exportador líquido de petróleo e seus
derivados (EPE, 2011).
Com o crescimento das atividades de exploração e produção, fatalmente
aumenta-se o risco de eventos acidentais com derramamento de óleo. O recente
incidente1 com a plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México, mostra que as
atividades desenvolvidas na região offshore possuem o potencial de causar uma
variedade de impactos sobre o meio ambiente. Tais impactos dependem basicamente do
estágio de desenvolvimento dos processos, do tamanho e da complexidade dos projetos
e da natureza e sensibilidade do ambiente no qual serão desenvolvidas as atividades.
No Brasil, a situação tende a se tornar mais difícil com a exploração dos
recursos do Pré-sal. Apesar das grandes distâncias do litoral, que dificulta a chegada do
óleo na região costeira, o polo apresenta características hostis, como grandes
profundidades, altas pressões e elevado teor de CO2 (MME, 2009).
Para evitar ou minimizar os impactos causados por possíveis vazamentos, é
necessário o estabelecimento de medidas de prevenção e controle, que se dá
1

Para a elaboração deste trabalho, considera-se incidente conforme definição da lei nº 9.966/00:
“Qualquer descarga de substância nociva ou perigosa, decorrente de fato ou ação intencional ou
acidental que ocasione risco potencial, dano ao meio ambiente ou à saúde pública”. Evento acidental é
utilizado como sinônimo.
1

principalmente por meio da adoção de convenções ou pela criação de planos de
contingência.
O planejamento é essencial para que as operações que visam controlar uma
emergência obtenham êxito. Sua confecção permite a definição dos métodos de atuação,
reduzindo o número de decisões a serem tomadas em um ambiente tenso de
gerenciamento de crises.
Muitos países utilizam esse tipo de planejamento. Porém, no Brasil a proposta
de implementação de um Plano Nacional de Contingência – PNC, apesar de existir há
mais de uma década, ainda não foi aprovada. A ausência de estratégias de resposta e de
mecanismos para combater incidentes com derramamento de óleo torna o país
vulnerável.
Desta forma, dado que a produção de petróleo e gás natural brasileira tende a
crescer com a descoberta do polo Pré-sal, torna-se importante avaliar o status atual dos
mecanismos de combate existentes no Brasil.
Assim, este trabalho tem como objetivo principal analisar a estrutura de
planejamento e resposta brasileira para incidentes com derramamento de óleo
provenientes das atividades de exploração e produção offshore, identificando eventuais
falhas.
Com base na avaliação realizada, que incluiu uma comparação com países
produtores tradicionais do setor de óleo e gás, busca-se contribuir para o aprimoramento
dos atuais mecanismos, identificando pontos que precisam ser trabalhados e propondo
ações.
A metodologia utilizada para a elaboração deste documento foi a realização de
uma ampla pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão. Buscou-se referências na
legislação, nas empresas reconhecidas no meio, nos órgãos oficiais, tanto do Brasil
quanto dos três países analisados, no caso Estados Unidos, Noruega e Reino Unido,
bem como em dissertações, teses e artigos científicos.
Para atender o objetivo proposto, a dissertação foi estruturada em seis
capítulos.
Após a presente introdução, o capítulo 2 apresenta uma contextualização das
atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. O cenário atual
é apresentado, destacando a mudança de paradigma com a descoberta da província
petrolífera do Pré-sal.

2

O capítulo 3 descreve a relação entre o petróleo e o ambiente marinho
abordando as principais fontes de entrada para o mar, o comportamento do óleo, os
mecanismos de planejamento e resposta para incidentes, as medidas de combate e as
convenções internacionais relacionadas ao assunto.
O capítulo 4 apresenta a estrutura de planejamento e resposta de três países que
atuam na indústria do petróleo, Estados Unidos, Noruega e Reino Unido, evidenciando
os avanços e particularidades relativos ao tema em questão.
O capítulo 5 dispõe sobre a evolução da estratégia de planejamento e resposta
no Brasil, apresentando a legislação que rege o assunto e os principais mecanismos
atualmente utilizados, destacando a participação dos agentes envolvidos.
O capítulo 6, a partir da análise realizada nos capítulos anteriores, propõe ações
para a implantação de melhorias na estrutura de planejamento e resposta brasileira.

3

2. Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no
Brasil
O objetivo desse capítulo é contextualizar as atividades de exploração e
produção de petróleo e gás natural no Brasil, desde o início da produção no país,
passando pela flexibilização do monopólio, até as recentes descobertas do Pré-sal.
O aspecto principal a ser ressaltado se refere ao aumento do risco para o meio
ambiente com a ampliação dos esforços exploratórios e da produção de óleo e gás nas
bacias sedimentares offshore.

2.1 Contexto Institucional e Regulatório
A história do petróleo no Brasil pode ser dividida em três grandes fases: o
período no qual atividades pioneiras de reconhecimento foram realizadas (até 1953); a
etapa de exclusividade da Petrobras (1953-1997); e a fase atual, que conta com a
atuação de diversas companhias nacionais e estrangeiras, reguladas pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP (SILVA et al., 2005).
Até por volta de 1889, os direitos de exploração e produção eram concedidos,
inclusive para estrangeiros, mas os métodos se limitavam a reconhecimentos geológicos
e perfurações ao acaso ou próximas a regiões com presença de exsudações. Foi entre os
anos de 1892 e 1897, na Bacia do Paraná, cidade de Bofete, São Paulo, que o primeiro
poço de petróleo no Brasil foi perfurado (SILVA et al., 2005).
Em 1938 foi criado o Conselho Nacional do Petróleo – CNP e estabelecido que
as jazidas ainda não descobertas fossem propriedade estatal. O CNP tinha como
objetivo regulamentar as atividades do setor de petróleo e conceder áreas para a
iniciativa privada, entretanto, apenas para empresas brasileiras (REGO, 2002).
A primeira descoberta comercial ocorreu em 1939, na Bacia do Recôncavo,
cidade de Lobato, Bahia. O CNP concentrou seus esforços nessa região, tendo como
consequência a descoberta de cinco campos significativos em 1949 (SILVA et al.,
2005).
Em 1953 se estabeleceu o monopólio da União e foi criada a Petrobras, sob a
forma de Sociedade de Economia Mista, para servir de base para a indústria do petróleo
no Brasil e para exercer, em nome da União, o monopólio da exploração, produção,
refino e comercialização do petróleo e seus derivados.

4

O período no qual a Petrobras exerceu o monopólio pode ser dividido nas
seguintes fases: Terrestre (1954-1967), no qual praticamente todas as bacias terrestres
foram pesquisadas; Marítima/Água Rasa (1968-1984), marcada pela descoberta do
Campo de Guaricema, localizado na Bacia de Sergipe-Alagoas, e posteriormente, pelas
descobertas na Bacia de Campos; e Marítima/Água Profunda (1985-1997), fase em que
o Campo de Roncador, maior produtor até os dias de hoje, foi descoberto (MILANI et
al., 2001).
Em 1976, foi instituída a modalidade de contratos de risco, permitindo que
empresas estrangeiras, como a Shell, Exxon, Texaco, BP e Total, e companhias
brasileiras, como a Paulipetro, Azevedo Travassos e Camargo Corrêa, atuassem no
cenário da indústria petrolífera brasileira (MILANI et al., 2001). Estes contratos
terminaram em 1988, permanecendo apenas aqueles para os campos onde tinham sido
feitas descobertas consideradas comerciais (BRANDÃO & GUARDADO, 1998).
Em 1988, com a promulgação da atual Constituição Federal, foi consagrado o
monopólio da União para a pesquisa, lavra, refino, transporte, importação e exportação
de petróleo e gás natural.
A década de 90, marcada internacionalmente pela tendência de políticas
liberais, trouxe mudanças institucionais que modificaram o quadro regulatório do setor
de óleo e gás brasileiro (REGO, 2002).
O marco é a emenda constitucional nº 09/95, que possibilitou a abertura do
mercado para os agentes privados ao dar nova redação ao artigo 177º da Constituição
Federal de 1988:
“§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou
privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV
deste artigo2 observadas as condições estabelecidas em lei.”

2

Art. 177 da Constituição Federal de 1988:
“Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos
incisos anteriores;
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo
produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e
gás natural de qualquer origem; ...”
5

Esse novo cenário institucional foi consolidado por meio da lei nº 9.478/97,
conhecida como Lei do Petróleo, que estabeleceu a política energética nacional,
instituiu o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE e a ANP.
A ANP foi criada sob a forma de uma autarquia especial, vinculada ao
Ministério de Minas e Energia – MME, com a finalidade de regular, contratar e
fiscalizar as atividades integrantes da indústria do petróleo, gás natural e
biocombustíveis3.
De acordo com a lei, as atividades de exploração, desenvolvimento e produção
de petróleo e de gás natural só podem ser exercidas mediante contratos de concessão,
precedidos de licitação, ou sob o regime de partilha de produção nas áreas do pré-sal e
nas áreas estratégicas.
A exceção, prevista na lei, ocorreu quando a ANP e a Petrobras, em 1998,
assinaram contratos de concessão referentes às áreas exploratórias que estavam com
investimentos em andamento e aos campos de petróleo descobertos pela companhia até
então. Essa transação ficou conhecida como rodada zero. De 1999 até 2011, dez rodadas
de licitações foram concretizadas sob o regime de concessão.
No modelo de concessão, o concessionário exerce, por sua conta e risco, as
atividades de exploração e produção de óleo e gás natural, adquirindo, após a extração,
a propriedade de todos os hidrocarbonetos produzidos. Em contrapartida, as empresas
pagam ao poder concedente bônus de assinatura, royalties, participação especial e taxa
pela ocupação de área, conforme definido no decreto nº 2.705/98.
Em 1999, já sob a regulação da ANP, iniciou-se a exploração na região de
águas ultraprofundas, com a perfuração de poços em cotas batimétricas superiores a
2.000 m (MILANI et al., 2001).
Essa nova fronteira exploratória possibilitou, em 2007, o anúncio de grandes
descobertas de óleo e gás nas águas ultraprofundas da Bacia de Santos, mais
precisamente em uma nova província petrolífera: o Pré-sal (PAPATERRA, 2010).
Trata-se de áreas com baixo risco exploratório e com grandes rentabilidades, que podem
colocar o país entre os maiores produtores do mundo (EPE, 2011).
Nesse contexto, no final de 2007, o CNPE excluiu da nona rodada de licitações
41 blocos localizados nas Bacias de Santos, Campos e Espírito Santo em possíveis

3

A atribuição de regular, contratar e fiscalizar as atividades relacionadas aos biocombustíveis foi incluída
em 2005, com a promulgação da lei nº 11.097.
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reservatórios do Pré-sal. O conselho solicitou ainda que o marco regulatório fosse
revisado para contemplar o novo cenário de exploração e produção.
Uma comissão interministerial foi então criada com a finalidade de estudar e
propor mudanças na legislação de modo a aumentar o controle e a participação da
União.
Desta forma, em 2010, três leis foram promulgadas:
o

Lei nº 12.276: autoriza a União a ceder onerosamente à Petrobras a pesquisa e a
lavra de petróleo e gás natural, até o volume de 5 bilhões de barris de óleo
equivalente – boe, em áreas não concedidas localizadas no Pré-sal;

o

Lei nº 12.304: cria a empresa pública Pré-sal Petróleo S.A – PPSA, responsável
pela gestão dos contratos de partilha de produção;

o

Lei nº 12.351: estabelece o regime de partilha de produção para a área do Pré-sal
e áreas estratégicas, delimite os limites do polígono do Pré-sal, cria o fundo
social e define suas fontes de recursos. O artigo 64º da lei, que versa sobre a
distribuição dos royalties, foi vetado. O projeto de lei nº 8.051/10, ainda em
discussão no Congresso, trata a questão.
Importante ressaltar que, segundo a Lei do Petróleo, 10% dos recursos

provenientes da participação especial devem ser destinados ao Ministério do Meio
Ambiente – MMA. O órgão deverá usar essa receita, preferencialmente, para o
desenvolvimento de atividades de gestão ambiental relacionadas à cadeia produtiva de
petróleo, entre elas, sistemas de contingência que incluam prevenção, controle, combate
e resposta à poluição por óleo.
Porém, não está previsto o pagamento de participação especial para as áreas do
Pré-sal e áreas estratégicas. Além disso, a lei nº 12.351/10 altera a Lei do Petróleo
dispondo que nas áreas localizadas no Pré-sal contratadas sob o regime de concessão, a
parcela da participação especial que cabe à administração direta da União, que inclui o
MMA, será destinada integralmente ao fundo social4.
O primeiro leilão sob o novo regime de partilha de produção ainda será
realizado.

4

O fundo social tem como finalidade constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social e
regional, na forma de programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de
mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
7

2.2 Bacias Sedimentares e Reservas Brasileiras
O Brasil possui uma área sedimentar de 7,5 milhões de km2, sendo que 5
milhões de km2 correspondem a porção terrestre (Figura 1). São 38 bacias sedimentares,
sendo 29 consideradas
nsideradas principais (LIMA,
(L
2011).

Figura 1.. Bacias sedimentares brasileiras (adaptado
(
de LIMA, 2011).
As bacias sedimentares podem ser divididas em bacias maduras, de elevado
potencial e de nova fronteira.
As bacias maduras são aquelas que se encontram
encontram em estágio avançado de
produção. São elas: Espírito Santo, Recôncavo, Sergipe-Alagoas
Sergipe Alagoas e Potiguar; todas
bacias terrestres.
As bacias de nova fronteira são pouco conhecidas e exploradas, tais como as
bacias marítimas da margem equatorial e grandes bacias
bacias terrestres, como Paraná,
Solimões, Parecis e Parnaíba.
Já as bacias de elevado potencial são aquelas que apresentam grande volume de
produção, como Santos, Campos e parte da bacia marítima do Espírito Santo.
A província petrolífera do Pré-sal,
sal, apesar de apresentar grandes acumulações
de hidrocarbonetos, pode ser considerada como uma nova fronteira exploratória, visto
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que as atividades a serem desenvolvidas envolverão importantes desafios tecnológicos,
tais como: grande distância entre as
a descobertas e a linha de costa (em
em torno de 300
km); profundidade dos reservatórios (5 a 7 mil metros);
metros) espessura da lâmina d’água (1,5
a 3 mil metros); espessura da camada de sal (aproximadamente 2 mil metros); e
elevadas quantidades de CO2 (MME, 2009).
Com relação às reservas de petróleo, o Brasil, com 14,2 bilhões de barris
(Figura 2), ocupou em 2010 a 15ª posição no ranking
king mundial dos países com
c
as
maiores reservas provadas. As reservas totais5 de petróleo foram contabilizadas em 28,5
bilhões de barris, onde aproximadamente 27 bilhões de barris estão localizados em
bacias marítimas. Um acréscimo de 34,7% em comparação a 2009, que em parte se
devee à inclusão de reservas do Pré-sal
Pré
(ANP, 2011a).

Figura 2.. Reservas provadas de petróleo (ANP, 2011a).
A estimativa é de que em um futuro próximo as reservas provadas cheguem a
50 bilhões de barris de petróleo (LIMA, 2011),
2011) o que colocaria o Brasil em uma posição
de destaque no cenário mundial.
mundial
Em relação ao gás natural, em 2010 as reservas provadas aumentaram 15,2% e
chegaram a 423 bilhões de m3. Já as reservas totais totalizaram 824,7 bilhões de m3
(ANP, 2011a).
5

Reservas totais são a soma das reservas provadas (elevado grau de certeza na estimativa
estima
de recuperação
comercial de reservatórios descobertos e avaliados),
avaliados prováveis (maior incerteza na recuperação quando
comparada com as reservas provadas) e possíveis (maior incerteza na recuperação quando comparada
com as reservas prováveis)) (ANP, 2011a).
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2.3 Exploração e Produção Brasileira
Para aumentar o conhecimento geológico das bacias sedimentares é necessária
a aquisição de dados exploratórios. Esses dados podem ser obtidos pelos
concessionários, pelas Empresas de Aquisição de Dados – EADs, por instituições
acadêmicas ou pela própria ANP.
Em 2010, foram levantados aproximadamente 33,8 mil km de sísmica6 2D e
66,0 mil km2 de sísmica 3D, em diversas bacias sedimentares brasileiras. Foram
perfurados 169 poços exploratórios, sendo a taxa de sucesso exploratório 7 de 67,3%
para os poços marítimos e de 66,7% para os poços terrestres (ANP, 2011a).
No final de 2011, 738 áreas estavam sob concessão (Figura 3): 330 blocos na
fase de exploração – 180 em bacias marítimas e 150 em bacias terrestres (ANP, 2011b)
e 408 campos em desenvolvimento ou produção – 118 em bacias marítimas e 290 em
bacias terrestres (BDEP WEB MAPS, 2011).

Figura 3. Áreas em concessão (blocos exploratórios e campos em produção) nas bacias
sedimentares brasileiras (BDEP WEB MAPS, 2011).
6
7

Levantamentos sísmicos são aqueles adquiridos pela técnica de reflexão ou refração das ondas sísmicas.
A taxa de sucesso exploratório é o percentual de descobertas por perfuração de poços pioneiros.
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Os blocos em exploração estão localizados em 23 bacias sedimentares e são
operados por 37 empresas. Dentre elas, a Petrobras se destaca
destaca com 159 blocos, ou seja,
48% dos blocos exploratórios sob concessão (ANP, 2011b).
Já os campos em produção ou desenvolvimento estão localizados em 15 bacias
sedimentares e são operados por 31 empresas. Com 81%, a Petrobras se sobressai como
a empresa com o maior número de campos (BDEP WEB MAPS, 2011).
).
Nos últimos 10 anos, o crescimento médio anual da produção brasileira de
petróleo foi de 5,3%. Em 2010 a produção chegou a 780 milhões de barris, ou seja,
aproximadamente 2,1 milhões de barris 8 por dia (Figura 4). Com esse volume de
produção, o Brasil alcançou a 12ª posição entre os maiores produtores mundiais de
petróleo (ANP, 2011a).

Figura 4.. Produção diária de petróleo ao longo dos anos (ANP, 2011c).
2011
Os campos marítimos responderam por 91% da produção, sendo a Bacia de
Campos responsável por mais de 80% dessa parcela (ANP, 2011a).
A Petrobras,, em dezembro de 2011, produziu aproximadamente 2 milhões de
barris por dia 9 (ANP, 2012a). Com isso, a empresa foi responsável por 90% da
produção nacional (Figura 5).
5

8
9

Inclui Líquido de Gás Natural – LGN e exclui óleo de xisto e óleo de areias betuminosas.
Esta análise considerou apenas os campos no qual a Petrobras atua como operadora da concessão.
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Figura 5.. Distribuição da produção nacional de petróleo, por operador, em dezembro de
2011 (ANP, 2012a).
A previsão de produção de petróleo para o período 2012-2020 é apresentada na
Tabela 1. Estima-se que, com a descoberta do Pré-sal,
Pré
em 2020 a produção seja 185%
maior que em 2010 (EPE, 2011).
201
A Petrobras prevê um aumentoo de 70% na sua
produção (PETROBRAS, 2009).
Tabela 1.. Previsão nacional de produção anual de petróleo para o período 2012-2020
2012
(adaptado de EPE, 2011).
2012
Produção
(milhões de bbl/d)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,460 2,800 3,536 3,824 4,360 4,885 5,544 5,870 6,092

A produção nacional de gás natural apresentou crescimento médio de 5,6% nos
últimos 10 anos. Em 2010, o Brasil alcançou a 35ª posição no ranking mundial de
produtores de gás natural, com um volume de 22,9 bilhões 10 de m3, ou seja, uma
produção diária de 63 milhões de m3 (Figura 6).
). Os campos marítimos foram
responsáveis por 73,7% do gás natural produzido no país (ANP, 2011a).
A previsão de produção de gás natural para o período 2012-2020
2012 2020 é apresentada
na Tabela 2.. A estimativa é de que em 2020 o volume produzido seja 280% maior que
em 2010 (EPE, 2011).

10

Inclui os volumes de reinjeção,
o, queimas, perdas e consumo próprio.
próprio
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2011
Figura 6.. Produção diária de gás natural ao longo dos anos (ANP, 2011c).
Tabela 2.. Previsão nacional de produção anual de gás natural para o período 2012-2020
2012
(adaptado de EPE, 2011).
Produção
(milhões de m3/d)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

99

108

126

137

155

178

209

226

240

O Pré-sal
sal atualmente contribui com aproximadamente 8%
% da
d produção
nacional de petróleo e gás natural. Em dezembro de 2011 a produção foi de 167,5 mil
barris por dia de petróleo e 5,3 milhões de m³ por dia de gás natural.
natural A produção é
oriunda de nove poços localizados nos campos de Jubarte, Lula, Caratinga, Barracuda,
Marlim, Marlim Leste, Voador e Carioca Nordeste,, todos operados pela Petrobras
Petrobra
(ANP, 2012a).
Desta forma, percebe-se
percebe se que a produção de hidrocarbonetos é crescente,
cresce
predominantemente marítima, concentrada na Bacia de Campos e que a Petrobras é
responsável por considerável
erável parcela desse montante. Além disso, com a descoberta da
província
víncia petrolífera do Pré-sal,
Pré
aumenta-se
se o tamanho, o número e a complexidade de
projetos, que inevitavelmente, aumenta o risco de incidentes.
incidente
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3. Petróleo e o Ambiente Marinho
O capítulo objetiva apresentar as fontes responsáveis pelo aporte de petróleo no
mar, as causas acidentais com exemplos dos principais incidentes, o comportamento do
óleo e os mecanismos para a sua contenção e remoção. Posteriormente, são descritas as
convenções que tratam da questão do petróleo no mar.

3.1 Principais Fontes de Petróleo para o Ambiente Marinho
Segundo a National Academy of Sciences – NAS (NAS, 2003), são quatro as
principais fontes de petróleo para o mar: exsudação natural, extração, transporte e
consumo de petróleo.
A Tabela 3 apresenta a quantidade anual de petróleo lançada no mar, no
período de 1990 a 1999 (NAS, 2003).
Tabela 3. Lançamento anual médio (1990-1999) mundial de petróleo por fonte, em mil
toneladas (adaptado de NAS, 2003).
Exsudação natural
Extração
Plataformas
Deposição atmosférica11
Água produzida
Transporte
Vazamento de dutos
Vazamento de navios tanque
Descargas operacionais
Instalações costeiras
Deposição atmosférica
Consumo
Terrestre (rios e escoamento)
Vazamento de navios não tanque
Descargas operacionais
Deposição atmosférica
Combustível de aviação alijado
Total

Melhor estimativa
600
38
0,86
1,3
36
150
12
100
36
4,9
0,4
480
140
7,1
270
52
7,5
1.300

Mínimo
200
20
0,29
0,38
19
120
6,1
93
18
2,4
0,2
130
6,8
6,5
90
23
5,0
470

Máximo
2.000
62
1,4
2,6
58
260
37
130
72
15
1
6.000
5.000
8,8
810
200
22
8.300

11

Deposição atmosférica de compostos orgânicos voláteis provenientes de plataformas de produção
offshore.
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Com base na Tabela 3, pode-se observar que, durante o período analisado e
tendo como base a melhor estimativa, a exsudação natural é a principal fonte de
petróleo para o mar (46%), seguida das atividades relacionadas ao consumo (37%), ao
transporte (12%) e à extração (3%).
Quando se trata de fontes antropogênicas, as atividades ligadas ao consumo são
aquelas que mais contribuem para a entrada de petróleo no ambiente marinho,
principalmente as provenientes de rios e sistemas de drenagem e de descargas
operacionais de navios.
Os navios tanque contribuem com a maior parcela quando se trata das
atividades de transporte.
Já a extração de petróleo, que engloba as atividades de exploração e produção,
é a fonte que menos contribui para a entrada de petróleo no mar, porém, o seu impacto
não pode deixar de ser considerado. O aporte proveniente de incidentes de plataformas
(860 t/ano) é de apenas 0,07% do total global.
O relatório do National Research Council, elaborado em 1985, estimou em
3.200 mil toneladas a quantidade de petróleo introduzida anualmente no mar. NAS
(2003), que avaliou esse valor em 1.300 mil toneladas, sugere que as diferenças
observadas entre os estudos se deve, possivelmente, aos esforços mundiais para evitar a
poluição dos oceanos.
De acordo com a International Tanker Owners Pollution Federation Limited –
ITOPF (2011a), nos últimos 40 anos, ocorreram 10.000 incidentes com petroleiros, dos
quais 81% foram considerados pequenos12. O que se observa é que o número de eventos
acidentais com esse tipo de embarcação vem diminuindo nas últimas décadas (Figura
7).
A redução dos grandes incidentes se deve principalmente à adoção de
convenções internacionais de prevenção e controle, tais como a MARPOL 73/78 e a
OPRC/90, além de investimentos em tecnologias mais modernas (CETESB, 2011a).
Infelizmente não foi possível encontrar uma referência atualizada sobre todas
as fontes de petróleo para o mar. Porém, de acordo com o exposto, a quantidade de
petróleo introduzida no ambiente marinho, provavelmente, está diminuindo.

12

A ITOPF classifica os incidentes de acordo com o volume derramado – pequenos: até 50 barris (bbl);
médios: 50 a 5.000 bbl; e grandes: > 5.000 bbl.
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Figura 7. Número de grandes vazamentos por ano (> 5.000 bbl) provenientes de navios
petroleiros: linha vermelha – valor médio por década (ITOPF, 2011a).

3.2 Eventos Acidentais e Principais Incidentes
As atividades relacionadas com a indústria do petróleo têm o potencial de
causar danos ao meio ambiente. Muitos incidentes causaram a poluição de regiões
marinhas e costeiras gerando prejuízos para as atividades socioeconômicas.
A entrada de óleo no mar é possibilitada por eventos acidentais, tais como
vazamento de petroleiros, rompimento de dutos e blowout.
O primeiro incidente com repercussão mundial foi o encalhe do petroleiro
Torrey Canyon, em 1967, na Inglaterra, que liberou 119 mil m3 de óleo cru para o mar
(CETESB, 2011a). Outros incidentes também tiveram grande repercussão, como os
listados na Tabela 4.
Tabela 4. Principais incidentes com repercussão mundial (elaboração própria a partir de
CETESB, 2011a).
Ano

Local

Volume (m3)

Torrey Canyon

1967

Inglaterra

119.000

Amoco Cadiz

1978

França

230.000

Piper Alpha

1988

Mar do Norte

670.000

Exxon Valdez

1989

Alasca

40.000

Prestige

2002

Espanha

63.000

Deepwater Horizon

2010

Golfo do México

779.000

Embarcação/Plataforma

16

No Brasil, são reportados eventos acidentais desde a década de 60. A Tabela 5
apresenta aqueles que ocorreram nos anos 2000.
Tabela 5. Principais incidentes ocorridos no Brasil a partir de 2000 (elaboração própria
a partir de CETESB, 2011a).
Incidente

Ano

Local

Volume

Rompimento de oleoduto

2000

Baia de Guanabara

1.300 m3 de MF 18013

Vazamento na REPAR

2000

Paraná

4.000 m3 de MF 180

Afundamento da
plataforma P-36

2001

Bacia de Campos

Explosão do navio Vicuña

2004

Baia de Paranaguá

1.200 m3 de diesel e
350 m3 de petróleo
1.000 m3 de metanol e
5.000 m3 de MF 180

Os incidentes brasileiros mais recentes, relacionados às fases de exploração e
produção de petróleo, foram os vazamentos de 380 m3 de óleo por meio de fissuras
localizadas no assoalho marinho do Campo de Frade, na Bacia de Campos
(CHEVRON, 2012) e de 26 m3 de óleo provenientes da ruptura da coluna de produção
(riser) do FPWSO Dynamic Producer, que realizava um Teste de Longa Duração –
TLD no bloco BM-S-9 (Carioca Nordeste), na Bacia de Santos (ANP, 2012b).
Segundo CETESB (2011a), os incidentes que aconteceram no Brasil que
liberaram maior volume de óleo estão relacionados com a navegação e ocorreram em
áreas portuárias. Além disso, há diversos episódios envolvendo o rompimento de dutos.
Alguns fatores podem agravar ou minimizar as consequências de um
derramamento

de

óleo:

tipo

de

incidente,

localização,

volume,

condições

meteoceanográficas, características do produto, grau de sensibilidade dos ambientes
atingidos, tipo de procedimento de limpeza adotado e eficiência nas ações de combate
(CETESB, 2011a).
Importante destacar que os incidentes com maiores volumes vazados não
necessariamente são aqueles que provocam os maiores danos. O impacto será maior,
quanto maior a sensibilidade ambiental da região afetada. No incidente com o petroleiro
Exxon Valdez, por exemplo, a quantidade de óleo derramada foi inferior àquela
observada em outros incidentes. No entanto, é considerado um dos piores eventos

13

Óleo combustível marítimo ou bunker.
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acidentais da indústria do petróleo por ter ocorrido em uma região extremamente
sensível como a costa do Alasca.

3.3 Comportamento do Óleo no Mar
Quando o óleo é descartado no mar, diversos processos controlam sua
concentração e distribuição, sendo imediatamente transformado em substâncias com
características distintas, que diminuem o potencial de toxicidade para os organismos
marinhos. O conjunto desses processos naturais é chamado intemperismo.
O intemperismo é influenciado principalmente pelas características físicas e
químicas do produto vazado (NAS, 2003). Entretanto, também contribuem com o
processo condições ambientais, tais como: irradiação solar, variações na temperatura
ambiente e temperatura da água, chegada de frentes frias, força dos ventos e impacto
das ondas e correntes (LOPES et al., 2007).
Os principais processos que afetam o destino e os efeitos dos componentes do
óleo são: espalhamento, evaporação, dissolução, dispersão natural, emulsificação,
oxidação fotoquímica, sedimentação e biodegradação (LOPES et al., 2007).
O conhecimento dos processos de intemperismo permite aos tomadores de
decisão estabelecer medidas de resposta mais eficazes.
A Figura 8 apresenta de forma esquemática os processos relacionados ao
intemperismo do óleo.

Biodegradação

Figura 8. Processos que afetam o comportamento do óleo quando derramado no mar
(adaptado de ITOPF, 2002).
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Espalhamento
Assim que o óleo é derramado, é iniciado o processo de espalhamento
horizontal na superfície do mar. A velocidade com que isso ocorre depende do volume e
do tipo de óleo vazado. Óleos menos viscosos tendem a se espalhar mais rapidamente
que os mais viscosos (ITOPF, 2002).
Durante os primeiros estágios do derramamento, é o processo que mais afeta o
comportamento do óleo, já que a diminuição da espessura da mancha garante maior
transferência de massa por evaporação e dissolução (CARDOSO, 2007).
Depois de algumas horas, a mancha começa a romper-se devido à ação das
ondas e ventos. Quanto mais severas essas condições, mas rápido será o espalhamento e
o rompimento da mancha de óleo (ITOPF, 2002).
A capacidade de resposta também influencia o processo, pois quanto mais
rapidamente for interrompida a fonte poluidora e iniciadas as ações de contenção e
recolhimento, menor será a taxa de espalhamento (LOPES et al., 2007).

Evaporação
Em muitos vazamentos de óleo, a evaporação é o processo mais importante em
termos de balanço de massa (NAS, 2003). Ela ocorre primeiramente nas porções mais
leves e sua taxa dependerá do tipo de óleo, da temperatura ambiente, da velocidade do
vento e da agitação do mar (ITOPF, 2002). Quanto maior a intensidade desses fatores,
maior a taxa de evaporação, que ocorre de forma mais intensa nas primeiras horas
(LOPES et al., 2007).
Em poucos dias após um derramamento, óleos leves podem perder até 75% do
seu volume inicial, enquanto óleos médios até 40%. Em contrapartida, óleos pesados
perdem menos de 10% (NAS, 2003).
Os resíduos remanescentes após a evaporação terão um aumento de densidade
e viscosidade, o que afetará os processos subsequentes de intemperismo e a eficácia das
técnicas de limpeza (ITOPF, 2002).
Emulsificação
As moléculas de hidrocarbonetos são capazes de incorporar moléculas de água,
formando uma emulsão água-óleo conhecida como “mousse de chocolate”.
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O processo de emulsificação ocorre mais intensamente entre as dez primeiras
horas após o derramamento e os sete primeiros dias, podendo prolongar-se por até um
ano. Emulsões formadas por óleos pesados localizadas em ambientes com baixa
circulação de energia tendem a ser mais persistentes do que aquelas formadas por óleos
leves (LOPES et al., 2007).
O motivo pelo qual ocorre a emulsificação é constantemente estudado.
Entretanto, é de conhecimento que óleos compostos por asfaltenos e resinas, ou seja,
componentes pesados, tendem a formar emulsões mais estáveis (NAS, 2003). O estado
do mar também é um fator que determina a taxa de formação das emulsões (ITOPF,
2002).
As emulsões mudam significativamente as propriedades e características do
óleo derramado. Emulsões estáveis contêm entre 60 e 85% de água, o que faz com que o
volume original aumente de três a quatro vezes. A viscosidade também é afetada,
sofrendo um aumento de três ordens de magnitude (NAS, 2003).
Como resultado da emulsificação, a taxa de outros processos de intemperismo
é reduzida (ITOPF, 2002). Como exemplo, o espalhamento é retardado (NAS, 2003).
Dissolução
A dissolução é o processo que transfere os hidrocarbonetos para a coluna
d’água e que ocorre de forma mais intensa nas primeiras horas, podendo durar em torno
de 24 horas (LOPES et al., 2007).
A taxa de dissolução do óleo irá depender da sua composição, do
espalhamento, da temperatura da água e do grau de turbulência (ITOPF, 2002).
Óleos mais leves, por serem mais solúveis, se dissolvem mais que os óleos
pesados. Desta forma, a dissolução é considerada um processo que possui grande
influência na comunidade biológica, visto que os compostos aromáticos leves, que
apresentam maior toxicidade, são solúveis em água.
A concentração de hidrocarbonetos dissolvidos na água raramente excede 1
ppm. Com isso, a dissolução não apresenta contribuição significativa na remoção do
óleo da superfície (ITOPF, 2002).
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Dispersão natural
A dispersão natural fragmenta a mancha de óleo em gotículas devido à ação
dos ventos, ondas e agitação do mar, facilitando a biodegradação, dissolução e
sedimentação (ITOPF, 2002).
O processo se inicia imediatamente, em ambas as direções, horizontal e vertical
(NAS, 2003). Ocorre de forma mais intensa nas 48h seguintes, podendo durar
aproximadamente um mês (LOPES et al., 2007).
A dispersão pode ser acelerada pela aplicação de dispersantes químicos ou por
dispersão mecânica, tal como, passagem de embarcação sobre a mancha.
Oxidação
O processo de oxidação ocorre quando a luz ultravioleta incide sobre a mancha
de óleo (NAS, 2003). Mesmo sob luz solar intensa, a taxa de oxidação é inferior a 0,1%
por dia, ou seja, o seu efeito é pequeno quando comparado com outros processos de
intemperismo (ITOPF, 2002).
Os compostos formados nessa reação (álcool, cetonas e ácidos orgânicos) são
mais solúveis e podem ser mais tóxicos e passam da superfície para a coluna d’água
(LOPES et al., 2007).
A ordem no qual os hidrocarbonetos são oxidados depende de uma série de
fatores. No entanto, moléculas pequenas (até 20 carbonos) são oxidadas antes das
maiores (NAS, 2003).
Biodegradação
A biodegradação é a degradação natural das moléculas de hidrocarbonetos por
bactérias, fungos e outros organismos capazes de metabolizar os compostos do óleo e
utilizá-lo como fonte de carbono e energia (ITOPF, 2002). Ela ocorre na superfície, na
coluna d’água, no sedimento e nos demais ambientes como praias, costões e
manguezais (LOPES et al., 2007).
Segundo NAS (2003), o processo de biodegradação tem sido considerado um
dos principais mecanismos de remoção de hidrocarbonetos do ambiente aquático.
Fatores como concentração de oxigênio, nutrientes, temperatura, salinidade,
assim como, propriedades físicas do óleo e nível de energia do ambiente, podem
influenciar sobremaneira as taxas de biodegradação (NAS, 2003). O óleo tende a ser
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mais degradado em locais com temperaturas acima de 18ºC, ricos em nutrientes e com
presença de ondas e correntes, onde a interface óleo-água é constantemente aerada pela
atmosfera (LOPES et al., 2007; NAS, 2003).
A biodegradação inicia-se na primeira semana; nos 30 dias seguintes torna-se
mais intensa, podendo durar aproximadamente um ano (LOPES et al., 2007). As taxas
variam entre 0,001 e 60 g/m3 por dia (ATLAS, 1992 apud NAS, 2003).
Sedimentação
O processo de sedimentação ocorre principalmente com os componentes mais
pesados do óleo que não se dissolvem na água. Eles se aderem a pequenas partículas
(adsorção) inorgânicas e aos materiais sólidos flutuantes, tornam-se mais densos que a
água, e tendem a ir para o fundo. Esse processo ocorre mais intensamente de 24 horas a
um mês após o vazamento e pode durar vários anos (LOPES et al., 2007).
O óleo também pode ser ingerido por organismos planctônicos e incorporado
às pelotas fecais, sendo subsequentemente depositado no leito marinho (ITOPF, 2002).
Os recentes estudos sobre sedimentação focam na interação de partículas finas,
como a argila, com o óleo derramado na linha de costa (NAS, 2003).
A Tabela 6 fornece uma ideia geral, baseada em suposições, da importância
relativa de cada processo de intemperismo do óleo (NAS, 2003). Observa-se como a
composição do produto derramado influencia o seu comportamento e a sua duração no
ambiente.
Em caso de eventos acidentais, torna-se interessante analisar o balanço dos
processos de intemperismo envolvidos. Assim, após o incidente em Macondo, no Golfo
do México em 2010, que conforme mencionado anteriormente derramou 779 mil m3 de
óleo, um grupo de cientistas liderados pelo Department of the Interior – DOI e pela
National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA desenvolveu uma
ferramenta chamada Oil Budget Calculator para determinar o destino do óleo.
De acordo com o estudo, 25% do óleo foram evaporados ou dissolvidos e 16%
foram dispersos de forma natural (Figura 9). Considerando que a parcela residual
também inclui outras formas de intemperismo, aproximadamente 50% da remoção do
óleo no mar ocorreram de forma natural (LUBCHENCO et al., 2010).
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Tabela 6. Processos que influenciam o comportamento do óleo no mar (adaptado de NAS, 2003).
Fonte

Persistência

Evaporação

Emulsificação

Dissolução

Oxidação

Sedimentação

Espalhamento

Anos

A

M

M

M

M

A

Gasolina

Dias

A

I

M

B

I

B

Destilado leve

Dias

M

B

A

B

B

M

Óleo cru

Meses

M

M

M

M

M

M

Destilado pesado

Anos

B

M

B

B

A

A

Dias

M

I

M

M

B

B

Meses

M

B

M

B

B

M

Dias

A

I

M

M

I

B

Desconhecida

M

B

B

B

M

M

Exsudação
Vazamento

Água produzida
Descarga de navio
Descarga atmosférica
Terrestre

Nota: Importância relativa de cada processo: A - alta; M - moderada; B - baixa; I - irrelevante.
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Nota: Residual inclui a fina camada de óleo que ficou sobre ou logo abaixo da superfície, as pelotas de
óleo formadas pelo intemperismo, o óleo coletado na costa e aquele enterrado na areia e nos sedimentos.

Figura 9. Estimativa para o destino do óleo proveniente do poço de Macondo, no Golfo
do México (adaptado de LUBCHENCO et al., 2010).

3.4 Mecanismos de Planejamento e Resposta
Os incidentes são os maiores motivadores para a adoção de medidas, sejam
preventivas, como alternativas tecnológicas e procedimentos operacionais mais
eficientes, sejam corretivas, como a elaboração de planos de contingência (SOUZA
FILHO, 2006).
Segundo MAGRINI (2010), a prevenção de um incidente deve se dar na fonte,
por meio de produtos e processos, e na resposta, por intermédio de regulamentações,
sistema de informações, logística e gestão.
Para as atividades relacionadas ao setor de petróleo e gás, as medidas
regulatórias não são suficientes para eliminar a chance de um derramamento de óleo
(DNV, 2010). Assim, as instalações que manipulam substâncias com potencial de
causar incidentes, devem possuir planos que apresentem a estrutura organizacional, a
função de cada agente envolvido, os procedimentos e os recursos necessários para
combater eventuais vazamentos.
O planejamento é essencial para o sucesso das operações que visam controlar
uma emergência. Sua confecção permite a definição dos métodos de atuação, reduzindo
o número de decisões a serem tomadas em um ambiente tenso de gerenciamento de
crises.
De acordo com ITOPF (2010a), os planos de contingência devem seguir o
conceito de resposta escalonada (tier), onda há uma transição entre os níveis de forma
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simplificada, dada a similaridade de sua estrutura. Os derramamentos pequenos são
tratados como locais (tier 1). Aqueles no qual a capacidade local é superada ou o
derramamento atinge uma área maior são considerados tier 2. O conjunto desses planos
compõe o plano nacional (tier 3), que pode ser integrado a sistemas de resposta de
outros países.
Os planos de contingência podem ser divididos em duas partes distintas. A
primeira se refere à elaboração de estratégias globais: programas de treinamentos e
simulados; função dos atores envolvidos; mão de obra requerida; disponibilidade de
equipamentos e procedimentos para sua mobilização; abrangência geográfica;
estratégias de limpeza; prioridades de atuação e proteção 14 ; estabelecimento de um
centro de comunicação; e interface com outros planos.
A segunda parte trata dos aspectos operacionais que são executados após o
incidente: notificação do incidente; avaliação do cenário onde ocorreu o sinistro;
acionamento e execução da resposta; comunicação para a sociedade; e encerramento das
atividades. Todas essas fases devem estar detalhadas na forma de procedimentos
(SOUZA FILHO, 2006; ITOPF, 2010a).
Os planos devem ser confeccionados após a conclusão de estudos de análise de
risco. No caso dos planos de contingência para derramamento de óleo no mar, a análise
de risco identifica os cenários e as hipóteses acidentais, sendo possível estimar as
descargas de pior caso e o provável deslocamento da mancha (CETESB, 2011b).
Para que um plano de contingência seja eficaz é importante que se tenha uma
avaliação realista da possível ameaça; que as estratégias de limpeza e as áreas
prioritárias para proteção sejam previamente definidas; que a responsabilidade de todos
os envolvidos tenha sido delimitada; que os equipamentos, materiais e mão de obra
sejam adequados e suficientes para lidar com o volume esperado do vazamento; que os
mecanismos de liberação de entrada de materiais no país sejam estabelecidos
previamente; que sejam identificados os locais para destinação final do material
recolhido; que seja garantida uma comunicação entre as frentes de trabalho; e que o
plano seja compatível com os das zonas adjacentes (ITOPF, 2010a).
Importante ressaltar que os planos de contingência podem ser elaborados tanto
pelas empresas privadas quanto pelo setor público. Isso varia de acordo com a
14

As prioridades de proteção podem ser baseadas no método Net Environmental Benefit Analysis –
NEBA, que permite identificar e comparar as vantagens e desvantagens entre os procedimentos que
poderão ser adotados. A análise pode ser feita no estágio de planejamento e reavaliada durante o incidente
(IPIECA, 2000).
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legislação de cada país. No entanto, a responsabilidade pelo incidente será sempre do
poluidor, que deverá compensar todos os danos e ressarcir os gastos realizados pelo
governo. É o princípio do poluidor-pagador, consagrado na ECO-92, que consiste em
obrigar o poluidor a arcar com os custos da reparação do dano por ele causado ao meio
ambiente.

3.5 Medidas de Combate a Incidentes com Óleo no Mar
Após um incidente, ações de resposta devem ser tomadas para a minimização
dos impactos causados no meio ambiente pelo derramamento de óleo. A rapidez e a
eficiência do acionamento das equipes são essenciais para se evitar a contaminação de
outras áreas. A condição meteoceanográfica também é um fator que influencia na
resposta.
As ações passam pela contenção e remoção do produto derramado e pela
limpeza dos ambientes costeiros atingidos por meio de técnicas apropriadas, que são
baseadas no grau de contaminação, no tipo de óleo e substrato, na sensibilidade das
comunidades biológicas encontradas na área e nas condições meteoceanográficas.
A realização de uma avaliação preliminar é essencial para orientar o
desenvolvimento das ações de combate, que serão reavaliadas em função do
comportamento do óleo no mar, por meio de monitoramentos periódicos realizados por
via aérea, marítima ou terrestre (CETESB, 2011c).
A observação aérea permite, de acordo com o aspecto e coloração da mancha,
estimar a espessura e o volume do óleo derramado e selecionar os materiais e
equipamentos adequados (ITOPF, 2010b).
Uma técnica que vem sendo utilizada nos últimos anos é a identificação e
monitoramento de manchas de óleo por sensoriamento remoto, através de imagens de
radar. Esse método oferece a possibilidade de complementar e otimizar as estratégias
tradicionais de detecção, permitindo uma cobertura mais efetiva e em tempo próximo ao
real, tanto do óleo proveniente de fontes antrópicas, quanto daquele proveniente de
fontes naturais (SOLER et al., 2001).
Para contenção do óleo no mar são utilizadas barreiras. As barreiras de
contenção controlam o deslocamento do óleo e viabilizam o seu recolhimento com o
auxílio de outros equipamentos. Também são empregadas na proteção de locais com
interesse ecológico ou socioeconômico.
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A escolha do tipo de barreira está associada a alguns fatores, como
características do óleo e condições de mar (CETESB, 2011c).
O óleo, depois de contido, deve ser removido do mar, o que se dá por métodos
naturais, mecânicos ou manuais.
A remoção natural, por meio de ondas, correntes, marés, processos de
intemperismo, entre outros, é priorizada em muitos casos, visto que não causa danos
adicionais

à

comunidade biológica.

Normalmente essa

técnica

é realizada

conjuntamente com outros procedimentos de limpeza (CETESB, 2011c).
A remoção mecânica pode ser feita por meio de jateamento e o recolhimento
do óleo por uma série de equipamentos, tais como, skimmers, bombeamento a vácuo,
barcaças recolhedoras e cordas oleofílicas (CARDOSO, 2007).
O recolhimento manual, mais utilizado em áreas costeiras, emprega técnicas de
arrasto com utensílios como rodos e pás, e propicia acesso e limpeza de locais restritos
como fendas e poças de maré (CETESB, 2011c).
A utilização de materiais absorventes (produtos com propriedades oleofílicas,
como turfa ou materiais sintéticos e minerais) complementam as técnicas de remoção
citadas.
O uso de dispersantes químicos também é empregado como técnica de
remoção do óleo da água. Quando usado apropriadamente, os dispersantes podem ser
um método efetivo para responder a um derramamento. A sua utilização pode evitar que
o óleo chegue a locais de relevância socioambiental, além de acelerar o processo de
biodegradação. No entanto, mesmo os dispersantes mais modernos, que apresentam
baixa toxicidade, têm o seu uso limitado, dada a legislação ambiental de diversos países
(ITOPF, 2010b).
Sua aplicação, usualmente, se dá por meio de embarcações e aeronaves. Para
que o método seja mais efetivo, os dispersantes devem ser utilizados quando o óleo
ainda estiver fresco, ou seja, antes de ter sofrido emulsificação ou outros processos de
intemperismo.
Os métodos apresentados anteriormente já são tecnicamente consagrados.
Porém, algumas técnicas, que carecem de regulamentação em diversos países, têm
surgido nos últimos anos como alternativa ou medida complementar. A queima in situ, a
biorremediação, a dispersão em subsuperfície e o capeamento são exemplos desses
novos procedimentos.
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A queima in situ é o processo de queima de manchas de óleo no mar. Pode ser
vista como um método simples capaz de remover grandes quantidades de óleo
(OSPRAG, 2011). Entretanto, há uma de série de problemas que limitam a viabilidade
dessa técnica, como a geração de grandes quantidades de fumaça, que transferem
contaminantes da superfície da água para a atmosfera, e de resíduos que podem atingir a
coluna d’água e o assoalho oceânico contaminando algumas espécies (ITOPF, 2010b).
Biorremediação é o termo usado para descrever uma variedade de processos que
podem acelerar a biodegradação natural realizada pelos microorganismos capazes de
degradar o óleo. Ela é feita pela aplicação de nutrientes, como fósforo e nitrogênio,
visto que os mesmos são elementos limitantes, ou pela adição dos próprios
microrganismos (ITOPF, 2010b).
Apesar da técnica melhorar a taxa de degradação das manchas e ser eficaz na
linha de costa, o processo ainda é muito lento para evitar que, por exemplo, o óleo atinja
o litoral. Além disso, o custo-benefício e o impacto ambiental são questionados (ITOPF,
2010b).
A aplicação de dispersantes em subsuperfície foi uma técnica bastante utilizada
no incidente com o poço de Macondo, no Golfo do México. Trata-se da injeção de
dispersante próximo à fonte de óleo, o que significa aumentar o contato físico entre
ambos, em um ambiente turbulento, tornando o processo mais eficaz (OSPRAG, 2011).
A aplicação do dispersante pode ser realizada de forma acoplada a um
dispositivo de capeamento ou por meio de um veículo operado remotamente (OSPRAG,
2011).
Essa técnica reduz a quantidade de óleo que atinge a linha de costa ou outros
ambientes sensíveis, além de diminuir a concentração de orgânicos voláteis na
superfície, permitindo uma intervenção mais segura e eficaz e protegendo a saúde dos
trabalhadores (GRAHAM et al., 2011).
No entanto, ainda permanece a preocupação com os efeitos crônicos sobre o
meio ambiente resultantes da sua utilização. Porém, as informações disponíveis
demonstram que os efeitos agudos provenientes do seu uso durante o incidente de
Macondo foram muito menores do que os especialistas esperavam para um evento desse
porte15 (OSPRAG, 2011).

15

Durante o combate ao vazamento do poço de Macondo, o uso de dispersantes em subsuperfície foi
limitado a 15.000 galões (57 m3)/dia (GRAHAM et al., 2011).
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O uso das técnicas de contenção e capeamento, também utilizadas no poço em
Macondo, vem sendo estudado por diversos grupos ao redor do mundo.
O relatório do incidente ocorrido no Santa Barbara Channel 16 , em 1969, já
recomendava o desenvolvimento de métodos para coletar óleo em subsuperfície
(GRAHAM et al., 2011).
A técnica de contenção direciona o fluxo de óleo para um sistema coletor para
que ele seja recolhido em superfície. Já o capeamento, realizado por um equipamento
que apresenta alta complexidade, cessa o fluxo proveniente do poço, evitando assim
esforços para o seu recolhimento (Figura 10).

Figura 10. Equipamento utilizado para realizar a técnica de capeamento em poços com
fluxo descontrolado de óleo (OSPRAG, 2011).
Importante destacar que durante o atendimento de uma emergência, a grande
preocupação por parte do poluidor e da sociedade é que os ambientes atingidos sejam
limpos o mais rápido possível. Essa preocupação estética muitas vezes se sobrepõe aos
aspectos ambientais.
Desta forma, é importante que o método utilizado seja criteriosamente avaliado,
pois as ações de remedição podem ser mais danosas que os efeitos do próprio óleo
derramado.
16

A causa do incidente foi um blowout proveniente do Campo Dos Cuadras, localizado no Santa Barbara
Channel. O evento é considerado o terceiro maior incidente envolvendo óleo dos Estados Unidos
(GRAHAM et al., 2011).
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Segundo GRAHAM et al. (2011), faltam incentivos para a indústria ou garantias
financeiras das agências federais para a condução de pesquisas na área de combate a
derramamentos de óleo.

3.6 Convenções Internacionais
As convenções internacionais contribuem para a prevenção de incidentes e
tratam também de questões relacionadas à resposta e a indenizações por prejuízos
gerados pela poluição. Trata-se de um acordo internacional escrito, entre pessoas
jurídicas de direito internacional público (DIAS et al., 2004).
Para que sejam dotadas de eficácia, ou seja, para que de fato o país se torne
signatário, as convenções precisam passar por um rito processual que envolve
negociação, assinatura, ratificação e promulgação (DIAS et al., 2004).
De uma maneira geral, as convenções podem ser divididas em duas categorias:
prevenção da poluição marinha, e responsabilidade e compensação de danos
(MAGRINI, 2010).

3.6.1 PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO MARINHA
OILPOL/54
A Convenção para a Prevenção da Poluição do Mar por Óleo – OILPOL/54
(Oil Pollution Convention) foi a primeira convenção internacional a impor limites de
descarga de misturas oleosas por navios petroleiros. Ela foi adotada em maio de 1954,
em uma conferência organizada pelo Reino Unido, e passou a vigorar em julho de 1958
(UNESCAP, 2003).
A convenção estabelecia como zona proibida para rejeito a faixa que vai da
linha de costa até 50 milhas náuticas. Ressalta-se que só era restringido o descarte de
misturas oleosas com concentrações maiores que 100 ppm (SOUZA FILHO, 2006).
Suas emendas, que passaram a vigorar em junho de 1967, reconheciam a
necessidade de instalações para o recebimento de resíduos, do desenvolvimento de
separadores água-óleo, da criação de comitês nacionais e de uma cooperação
internacional para a prevenção da poluição. As emendas seguintes determinaram
requisitos mais rigorosos para descargas operacionais, bem como a imposição de
padrões para a construção de petroleiros.
Essa convenção foi substituída pela MARPOL 73/78 (UNESCAP, 2003).
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INTERVENTION/69
A Convenção Relativa à Intervenção em Alto-Mar em Casos de Incidentes com
Poluição por Óleo – INTERVENTION/69 (International Convention Relating to
Intervention on the High Seas In Cases of Oil Pollution Casualties) estabelece o direito
do estado costeiro realizar, em alto-mar, medidas necessárias para prevenir, atenuar ou
eliminar o perigo de que uma poluição por óleo decorrente de um incidente tenha graves
consequências em sua costa.
A convenção foi adotada em novembro de 1969 e entrou em vigor em maio de
1975 (CCA-IMO, 2011a).
O protocolo de 1973, que entrou em vigor em março de 1983, estendeu a
convenção para outras substâncias além do óleo (UNESCAP, 2003).
LC/72
A Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de
Resíduos e Outras Matérias – LC/72 (International Convention on the Prevention of
Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter) objetiva regulamentar o
descarte de resíduos e outras substâncias no mar.
A LC/72 foi adotada em dezembro de 1972 e entrou em vigor em agosto de
1975 (CCA-IMO, 2011a).
A definição de alijamento envolve todo despejo deliberado de resíduos e outras
matérias, efetuado por embarcações, aeronaves, plataformas ou outras construções no
mar, incluindo o afundamento dessas instalações. O despejo proveniente de incidentes e
de operações normais destas fontes não está incluído (SOUZA FILHO, 2006).
MARPOL 73/78
A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios –
MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)
é considerada a principal convenção relacionada à prevenção da poluição marítima por
navios17.
A MARPOL 73 foi adotada em Londres, em novembro de 1973, mas tal versão
não teve valor. Somente após as alterações advindas do protocolo de 1978, é que se
17

Nos termos da Convenção MARPOL, navio significa “uma embarcação de qualquer tipo operando no
meio ambiente marinho e abrange embarcações do tipo hidrofólio, veículos que se deslocam sobre um
colchão de ar submersíveis, embarcações flutuantes e plataformas fixas ou flutuantes”.
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alcançou o número necessário de ratificações, tendo entrado em vigor em outubro de
1983 (PALMA, 2011). Com isso, a convenção passou a ser conhecida como MARPOL
73/78 (CCA-IMO, 2011a).
Seu objetivo é prevenir a poluição do ambiente marinho pela descarga
operacional de óleo e outras substâncias danosas e minimizar a descarga acidental
destas substâncias. Os estados-membros são obrigados a aplicar as determinações da
convenção em navios que portem sua bandeira ou que estejam em sua jurisdição
(UNESCAP, 2003).
A convenção contêm seis anexos: I – poluição por óleo; II – poluição por
substâncias líquidas nocivas transportadas a granel; III – poluição por substâncias
nocivas transportadas em embalagens; IV – poluição por esgoto proveniente dos navios;
V – poluição por lixo proveniente do navio; VI18 – poluição atmosférica proveniente do
navio.
A MARPOL 73/78 rege o formato e os equipamentos dos navios, estabelece um
sistema de certificação e inspeções e exige que os Estados forneçam instalações de
recebimento de resíduos oleosos (PALMA, 2011).
De acordo com a convenção, um navio, em qualquer porto ou terminal ao largo
da costa de um estado-membro, pode ser inspecionado pelas autoridades competentes,
visando verificar se a embarcação despejou quaisquer substâncias nocivas em violação à
convenção (PALMA, 2011).
OPRC/90
A Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de
Poluição por Óleo – OPRC/90 (International Convention on Oil Pollution
Preparedness, Response and Co-Operation) é a principal convenção relacionada ao
tema dessa dissertação (CETESB, 2011a).
A OPRC/90 foi criada um ano após o vazamento de 40.000 m3 de óleo do
navio Exxon Valdez no Alasca. Ela foi adotada em novembro de 1990 e entrou em vigor
em maio de 1995 (CCA-IMO, 2011a).
Trata-se de uma convenção relacionada ao combate da poluição, que tem como
principal objetivo a cooperação internacional e ajuda mútua em caso de incidentes
envolvendo óleo e o aperfeiçoamento da capacidade nacional, regional e global de
preparo e resposta (CCA-IMO, 2011a).
18

O anexo VI é proveniente do Protocolo de 1997 (CCA-IMO, 2011a).
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Os países que participam da convenção devem exigir um plano de emergência
para poluição por óleo dos navios que possuam sua bandeira e das operadoras de
plataformas e portos marítimos sob sua jurisdição. O Estado costeiro mais próximo e a
autoridade nacional competente devem ser imediatamente comunicados nos casos de
eventos que envolvam um vazamento (PALMA, 2011).
Em junho de 2000 entrou em vigor o protocolo de 2000 (Prot-HNS), que
amplia o escopo da convenção para substâncias potencialmente nocivas e perigosas
(CCA-IMO, 2011a).

3.6.2 RESPONSABILIDADE CIVIL E FUNDO PARA COMPENSAÇÃO DE DANOS
CLC/69 e CLC/92
A Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados
por Poluição por Óleo – CLC/69 (International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage) está relacionada à compensação por danos causados por incidentes
com navios petroleiros19 (ITOPF, 2011b). Ela foi adotada em novembro de 1969, dois
anos após o incidente com o petroleiro Torrey Canyon, que derramou 119.000 m3 de
óleo na costa do Reino Unido (CETESB, 2011a). Entrou em vigor apenas em junho de
1975 (CCA-IMO, 2011a).
Seu objetivo é assegurar a compensação adequada às pessoas, físicas ou
jurídicas, que sofram danos resultantes de incidentes marítimos envolvendo navios de
transporte de óleo (SOUZA FILHO, 2006).
A convenção estabelece um regime de responsabilidade civil para os
proprietários de navios e suas seguradoras. Trata-se de uma responsabilidade objetiva,
fundamentada em uma relação de causalidade, onde o valor máximo a ser pago em caso
de responsabilidade do agente é de US$ 20,9 milhões20 (ITOPF, 2010c). Ela só se aplica
a proprietários de navios que transportem mais de 2.000 t de óleo a granel (PALMA,
2011).
Para serem capazes de pagar as suas obrigações diante da convenção, os
proprietários devem ter um seguro e manter o certificado a bordo da embarcação
(SOUZA FILHO, 2006).
19

Nos termos da Convenção CLC/69 e naquelas relacionadas a fundos para compensação de danos, navio
significa “toda embarcação marítima ou engenho marítimo flutuante, qualquer que seja o tipo, que
transporte efetivamente óleo a granel como carga”.
20
O valor dos danos reparáveis possui um teto máximo que varia de acordo com o volume interno da
embarcação (arqueação) (PALMA, 2011).
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O regime da CLC/69 foi modificado pelo protocolo de 1992, que está em vigor
desde maio de 1996 (CCA-IMO, 2011a). A CLC/92 fez emendas ao texto original e
aumentou o limite do valor a ser pago em caso de incidentes para US$ 134 milhões
(ITOPF, 2010c). O objetivo original era substituir a CLC/69. Entretanto, como muitos
países apresentaram forte resistência ao documento, os dois regimes coexistem
(PALMA, 2011).
FUND/71, FUND/92 e Supp Fund/03
A Convenção Internacional para o Estabelecimento de um Fundo para
Compensação de Danos Causados por Poluição por Óleo – FUND/71 (International
Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil
Pollution Damage) foi adotada em dezembro de 1971 e entrou em vigor em outubro de
1978.
Os recursos do fundo são provenientes de uma taxa sobre a quantidade de
petróleo importada por ano, via marítima. A taxa é paga pelas companhias de petróleo e
pelas empresas, localizadas no estado-membro, que recebem o óleo (CCA-IMO, 2011a).
A compensação adicional à CLC tem a intenção de garantir indenização
adequada quando: os danos a serem recuperados excederem o valor máximo atribuído
pela CLC; o proprietário da embarcação for financeiramente incapaz; o seguro não
cobrir todos os valores da indenização; ou o proprietário não puder ser responsabilizado
(PALMA, 2011).
Com a FUND/71 as indenizações passaram a ser de até US$ 81,8 milhões.
Além disso, a responsabilidade civil foi estendida para os proprietários da carga,
passando estes a dividirem a responsabilidade com os armadores21.
A entrada em vigor da FUND/92, em maio de 1996, possibilitou que a
compensação passasse a ser de até US$ 302,9 milhões (ITOPF, 2010c). A partir de maio
de 1998 os signatários dessa nova convenção deixaram de fazer parte da FUND/71
(SOUZA FILHO, 2006).
Em 2003 foi criado um novo protocolo que estabeleceu um fundo
complementar (Supplementary Fund – Supp Fund/03), o qual entrou em vigor em
março de 2005, estabelecendo o valor da compensação para até US$ 1,2 bilhão (ITOPF,
2010c).
21

Segundo a Convenção BUNKER/01, armador significa o proprietário, inclusive o proprietário
registrado, o afretador a casco nu, o administrador e o operador do navio.
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A Figura 11 apresenta os valores máximos previstos, em milhões de US$, nas
convenções citadas anteriormente para compensação de danos.

Figura 11. Valores máximos previstos para compensação de danos
(em milhões de US$).
BUNKER/01
A Convenção sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados pela Poluição
por Combustíveis de Navios – BUNKER/01 (International Convention on Civil
Liability for Bunker Oil Pollution Damage) visa garantir o ressarcimento por danos
causados pelo derramamento de óleo combustível utilizado na embarcação. Ela foi
adotada em março de 2001 e entrou em vigor em novembro de 2008 (CCA-IMO,
2011a).
A BUNKER/01 impõe que os proprietários das embarcações com arqueação
bruta superior a 1.000 t são obrigados a manter um seguro ou outra garantia financeira
para cobrir a responsabilidade pelo dano.
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3.6.3 OUTRAS CONVENÇÕES RELACIONADAS AO AMBIENTE MARINHO
SOLAS 74/88
A Convenção para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar – SOLAS 74/88
(International Convention for the Safety of Life at Sea) estabelece padrões para
construção e operação de navios e para a instalação de equipamentos de proteção e
segurança. Além disso, dispõe sobre procedimentos de emergência, inspeção e emissão
de certificados.
A Convenção SOLAS/74 foi emendada pelo protocolo SOLAS/88, que
introduziu o Sistema Harmonizado de Vistoria e Certificação – HSSC (Harmonized
System of Surveys and Certification). Desde então, passou a ser conhecida como
SOLAS 74/88 (CCA-IMO, 2011a).
UNCLOS/82
A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar – UNCLOS/82
(United Nations Conference on the Law of the Sea) regulamenta o direito do mar, ou
seja, diversos aspectos do espaço marítimo, tais como delimitação, controle ambiental,
pesquisa científica, atividades econômicas, transferência de tecnologia e resolução de
disputas (SOUZA FILHO, 2006).
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4. Experiência Internacional
Planejamento e Resposta

na

Estruturação

de

O capítulo objetiva apresentar os principais aspectos da estrutura de
planejamento e resposta para incidentes envolvendo óleo no mar de três países –
Estados Unidos, Noruega e Reino Unido. Para cada um deles, são apresentados os
aspectos distintivos e as reações a eventos recentes, quando for o caso.

4.1 Estados Unidos da América
4.1.1 ESTRUTURA DE PLANEJAMENTO E RESPOSTA
Os Estados Unidos dispõem de um Sistema Nacional de Resposta (National
Response System – NRS) para derramamentos de óleo e de outras substâncias nocivas,
composto por três níveis: Plano Nacional de Contingência (National Contingency Plan
– NCP), Plano Regional de Contingência (Regional Contingency Plan – RCP) e Plano
de Área (Area Contingency Plan – ACP), todos elaborados pelo governo.
O sistema conta com uma Equipe Nacional de Resposta (National Response
Teams – NRT), Equipes Regionais de Resposta (Regional Response Teams – RRT),
com Comitês de Área (Area Committees – AC), Coordenadores de Operações (OnScene Coordinator – OSC) e Gerentes de Projetos de Remediação (Remedial Project
Manager – RPM).
O primeiro NCP foi criado em 1968, em resposta ao incidente do Torrey
Canyon. O plano sofreu revisões ao longo dos anos, sendo a última em 1994, que
incluiu as disposições da Oil Pollution Act – OPA/9022, instrumento promulgado após o
incidente com o Exxon Valdez, em 1989 (EPA, 2011a).
O plano nacional tem como objetivo estabelecer a estrutura organizacional e
procedimentos para preparo e resposta de incidentes envolvendo óleo e outras
substâncias nocivas. Sua ativação ocorre quando a dimensão do incidente ultrapassar a
capacidade de resposta regional, cruzar fronteiras ou apresentar ameaça substancial a
saúde pública, ao meio ambiente ou ao bem estar dos Estados Unidos (NCP, 1994).
A equipe nacional é responsável pelo planejamento nacional de preparo e
resposta, pela coordenação dos planos regionais e por providenciar políticas e suporte às
22

A OPA/90 delimita responsabilidades por danos resultantes da poluição por óleo, estabelece um fundo
para pagamento das compensações por estes danos, dispõe sobre a integração com o sistema internacional
de prevenção e remoção da poluição por óleo e dá outras providências (MAGRINI, 2010).
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RRTs, tais como, recomendar ações de combate e solicitar recursos de resposta
(SOUZA FILHO, 2006).
O NRT é composto por diversas instituições: United States Coast Guard –
USCG, Environmental Protection Agency – EPA23, Federal Emergency Management
Agency – FEMA, Department of Defense – DOD, Department of Energy – DOE, United
States Department of Agriculture – USDA, Department of Commerce – DOC, por meio
da NOAA, Department of Health and Human Services – HHS, Department of the
Interior – DOI, Department of Justice – DOJ, Department of Labor – DOL, Department
of Transportation – DOT, Department of State – DOS, Nuclear Regulatory Commission
– NRC e General Services Administration – GSA. O plano apresenta as funções de cada
órgão (NCP, 1994).
Quanto ao nível regional, existem 13 RCPs nos Estados Unidos, um para cada
região do país, incluindo Alasca, Pacífico e Caribe (EPA, 2011a).
Os RCPs são acionados quando o coordenador operacional constatar que a
capacidade de resposta da instalação foi excedida, quando as consequências do
incidente ultrapassarem o limite estadual ou segundos critérios definidos pelos RRTs
(NCP, 1994).
Os RRTs, responsáveis pelos planos em nível regional, são compostos por
representantes das mesmas agências que compõem a equipe nacional, além de
representantes estaduais e locais. A Figura 12 apresenta a localização dos RRTs.
As equipes regionais possuem quatro responsabilidades principais: resposta,
planejamento, treinamento e coordenação (EPA, 2011a).
o

Resposta: Não respondem diretamente ao derramamento, assim como a Equipe
Nacional de Resposta. São chamados para prestar assessoria técnica, auxiliando
os OSCs e RPMs durante as atividades de resposta, e fornecendo mão de obra.

o

Planejamento: Cada RRT desenvolve um plano de contingência regional com as
atribuições das agências estaduais e federais.

o

Treinamento: As agências federais, que compõem os RRTs, realizam exercícios
simulados para testar a eficiência dos planos regionais.

o

Coordenação: Os RRTs identificam os recursos disponíveis de cada órgão,
federal e estadual, que compõem a equipe. Caso sejam insuficientes, o RRT

23

Órgão responsável pela revisão e atualização do NCP, sob coordenação da NRT (NCP, 1994).
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pode solicitar assistência de outras agências, para garantir que os recursos
estejam disponíveis no momento do incidente.

Pacífico

Figura 12. Localização dos RRTs (adaptado de DNV, 2010).
Os Comitês de Área são compostos por representantes de agências federais,
estaduais e locais. Em consonância com os seus respectivos RRTs, os comitês devem
elaborar um ACP para responder a derramamentos que ocorram dentro de sua
jurisdição. O plano deve incluir informações, tais como: áreas de especial interesse
econômico e ambiental passíveis de sofrerem impactos; prioridades e medidas de
combate apropriadas; árvore de decisão para o uso de dispersantes; e uma descrição
detalhada de como o ACP será integrado a outros planos de área e aos planos de
emergência privados (NCP, 1994).
Os OSCs são responsáveis pelo direcionamento e monitoramento de todas as
ações de resposta. Os coordenadores são agentes, predeterminados, da EPA, quando o
incidente ocorrer em águas interiores, ou da Guarda Costeira, quando ocorrer em águas
oceânicas (NCP, 1994).
Aos RPMs é atribuída a missão de gerenciar as ações de resposta corretivas nos
locais previamente listados como de prioridade nacional (NCP, 1994).
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No entanto, a estrutura de resposta americana se baseia no conceito de comando
unificado24, que reúne representantes governamentais com agentes privados, visto que a
responsabilidade pelo atendimento à emergência é do poluidor (CALIXTO, 2011).
Desta forma, as companhias operadoras das instalações offshore devem
apresentar um plano 25 que contenha, entre outros, cenário de pior caso, ações de
resposta, acordos contratuais com empresas ou associações internacionais26 que prestam
serviço de atendimento a emergências e planos para o uso de dispersantes e queima in
situ (GRAHAM et al., 2011). O plano deve demonstrar que o operador tem condições
de responder rápida e efetivamente a um vazamento proveniente da sua instalação. A
empresa pode submeter um plano regional que contemple todas as suas operações no
Golfo do México (BSEE, 2012).
O Bureau of Safety and Environmental Enforcement – BSEE é o órgão
responsável pela aprovação dos planos de emergência privados para instalações
offshore, que devem ser apresentados antes do início das atividades e revisados a cada
ano (BSEE, 2012).
A parte responsável pelo incidente conduz, sob coordenação do OSC, e financia
as ações de resposta. No entanto, o Governo tem a opção de “federalizar” o
derramamento, financiando todas as ações de resposta por meio do Oil Spill Liability
Trust Fund – OSLTF (GRAHAM et al., 2011).
Importante ressaltar que o Sistema Nacional de Resposta americano não possui
equipamentos para combater uma emergência, tais como barreiras, skimmers e
dispersantes. A mão de obra pública utiliza os recursos fornecidos pelo poluidor27.
A Figura 13 apresenta de forma simplificada a estrutura de planejamento e
reposta americana.

24

Comando unificado é uma forma de atuação que reúne os representantes das organizações com
responsabilidade sobre as ações de resposta, mesmo de diferentes jurisdições, sob uma coordenação, de
forma a compartilhar a gestão da emergência, a partir do estabelecimento de objetivos e prioridades
comuns, mantendo suas responsabilidades jurisdicionais.
25
Oil Spill Contingency Plan (GRAHAM et al., 2011).
26
As operadoras normalmente contratam organizações privadas para o fornecimento de materiais e
equipamentos, tais como a Oil Spill Response Limited e a Marine Spill Response Corporation ou
associações internacionais como a Clean, Caribean and Americas – CCA.
27
Informação a partir de comunicação pessoal de Amy Wirts/USCG, por meio de vídeo conferência sobre
o uso de dispersantes, em fev. 2012.
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Figura 13.. Estrutura de planejamento e resposta nos Estados Unidos.
Antes do evento acidental, os RRTs e os ACs mapeiam as áreas onde a
utilização do dispersante é permitida (pré-autorizada),
(pré
condicionada ou proibida (EPA,
2011a). São impostos apenas limites geográficos para sua aplicação, ou seja, o volume
não é considerado (GRAHAM
GRAHAM et al., 2011). A pré-autorização
autorização permite que o produto
seja empregado apenas nas primeiras 48 horas após o início do vazamento.
vazamento Após esse
tempo,, o dispersante só poderá ser utilizado com a aprovação daa EPA e das autoridades
estaduais28.
A utilização de dispersantes prevista pelas empresas em seus planos de
emergência deve estar consistente com os demais planos governamentais. A operadora
deverá apresentar: disponibilidade e localização do produto, dados de toxicidade,
descrição e localizaçãoo dos equipamentos utilizados para aplicação, bem como
estimativa de tempo para iniciar as atividades (JUSTIA, 2012).
O NRT está elaborando diretrizes para o emprego e para o monitoramento do
uso de dispersantes em subsuperfície
subsuperfíc 29.
A queima in situ também deve ser previamente avaliada e autorizada pelos
RRTs. As circunstâncias e as áreas no qual a técnica poderá ser usada devem estar
28

Informação a partir de comunicação pessoal de Amy Wirts/USCG, por meio de vídeo conferência sobre
o uso de dispersantes,
tes, em fev. 2012.
29
Informação a partir de comunicação pessoal de Amy Wirts/USCG, por meio de vídeo conferência sobre
o uso de dispersantes, em fev. 2012.
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previstas nos RCPs. Para os casos em que não exista pré-autorização, a EPA e as
autoridades estaduais devem ser consultadas (NCP, 1994). O plano de emergência do
operador deve descrever os equipamentos que serão utilizados para a queima, sua
disponibilidade e localização, além de avaliar os efeitos ambientais provenientes do seu
uso (JUSTIA, 2012).
Os mapas de sensibilidade ambiental, utilizados para definir prioridades de ação
e proteção em casos de derramamento de óleo, também são um instrumento utilizado no
país. Três parâmetros são levados em consideração para a sua elaboração: sensibilidade
da linha de costa, dos recursos biológicos e dos recursos ambientais de uso da sociedade
(CALIXTO, 2011).
Em relação à participação em convenções, os Estados Unidos são signatários
apenas da Marpol 73/78, exceto o anexo IV, e da OPRC/90. O país também possui
acordos de cooperação para derramamentos de óleo com Bermudas, Canadá, México,
Japão e Rússia (ITOPF, 2010d).
Como pôde ser visto, os Estados Unidos não são signatários das convenções
relacionadas à responsabilidade civil, nem daquelas que estabelecem fundos para
compensação de danos (IMO, 2011). O seu sistema de indenizações e compensações é
baseado no OSLTF.
O OSLTF foi criado em 1986, mas a sua efetividade só ocorreu após a
promulgação da OPA/90. O fundo possuía recursos da ordem de US$ 1 bilhão,
aumentando em 2005, por meio da Energy Policy Act, para US$ 2,7 bilhões (USCG,
2012).
O montante arrecadado pelo fundo visa ações de prevenção e combate a
derramamentos de óleo, inclusive de manchas de origem desconhecida, entre elas:
custos de remoção incorridos pelos órgãos governamentais; pagamentos necessários
para a avaliação dos danos e para sua restauração; e pesquisa e desenvolvimento.
O OSLTF apresenta dois componentes: fundo emergencial, disponível para
combater o derramamento de óleo e iniciar a avaliação dos danos (aproximadamente
US$ 50 milhões por ano); e o saldo do fundo principal, utilizado para pagar
indenizações, a qualquer pessoa ou organização que tenha arcado com custos de
remoção ou sofreram danos, para as dotações orçamentárias de várias organizações
federais e para o desenvolvimento de pesquisas (USCG, 2012).
O fundo apresenta diversas fontes de receita, sendo a principal aquela
proveniente da taxa de US$ 0,05 por barril de petróleo produzido ou importado pelos
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Estados Unidos. Outra fonte provém da reposição dos recursos por parte do poluidor,
que é o responsável por todos os custos que foram pagos com verba do fundo (USCG,
2012).

4.1.2 REFLEXOS E DESDOBRAMENTOS DO INCIDENTE COM A DEEPWATER
HORIZON
O poço de Macondo, localizado em águas profundas do Golfo do México
(aproximadamente 1.500 m de lâmina d’água), a 81 km do Estado da Lousiana, era
operado pela BP e estava sendo perfurado pela plataforma semissubmersível Deepwater
Horizon, de propriedade da empresa Transocean (RMS, 2010).
O blowout, que ocasionou o incêndio e o afundamento da plataforma, bem como
a ruptura da coluna de perfuração, ocorreu em 20 de abril de 2010. O vazamento durou
87 dias, sendo considerado, com um volume de 779.000 m3 de óleo cru derramado, o
maior desastre ambiental dos Estados Unidos (CEDRE, 2011).
A resposta ao incidente envolveu mais de 6.800 embarcações (incluindo
rebocadores, barcaças e barcos recolhedores); aproximadamente 1.260 km de barreiras;
17.500 integrantes da Guarda Nacional dos estados da costa do Golfo; cooperação entre
as partes envolvidas; incontáveis horas de trabalho das autoridades federal, estaduais e
locais; empregados ou contratados da BP; e cidadãos (NATIONAL COMMISSION,
2011).
A experiência da BP no Golfo do México demonstrou a necessidade de uma
abordagem integrada, que envolveu contenção do poço, perfuração de poços de alívio,
resposta ao vazamento e gestão de crises.
A empresa percebeu que para um combate mais efetivo era necessário incluir em
sua estrutura de resposta a comunidade afetada e os barcos de pescadores locais
(“navios de oportunidade”). Foram cadastradas cerca de 5.800 embarcações no
programa Vessels of Opportunity – VOO e treinados mais de 11.000 voluntários para
auxiliar no combate à proteção do litoral. O chamado Shoreline Clean-up and
Assessment Team – SCAT, assim como no incidente com o Exxon Valdez, foi utilizado.
Trata-se de um grupo formado por pesquisadores da BP, da NOAA, do Departamento
de Qualidade Ambiental e de universidades que visa o estabelecimento de regras para
proteção e recuperação da linha de costa (BP, 2010).
Segundo GRAHAM et al. (2011), apesar de a resposta prevista ser efetivamente
implantada e ajudar a mitigar os impactos negativos mais graves, o planejamento era
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inadequado para lidar com a magnitude e a duração do vazamento. Desta forma, os
ACPs e os RCPs serão revisados para incorporar os aprendizados resultantes do
incidente30.
A repercussão do incidente fez com que muitas ações fossem tomadas, não só
nos Estados Unidos, mas em diversos países. As condições de segurança operacional
adotadas pela indústria do petróleo foram revisadas, assim como os mecanismos de
resposta e formas de atuação mais eficientes com base em recursos regionais, nacionais
e internacionais foram repensados.
O Minerals Management Service – MMS foi renomeado para Bureau of Ocean
Energy Management, Regulation and Enforcement – BOEMRE e, por conseguinte,
foram criadas duas novas agências: Bureau of Ocean Energy Management – BOEM,
responsável pela gestão dos recursos offshore e o BSEE, órgão supervisor das questões
ambientais e de segurança operacional.
O objetivo da separação entre as instâncias de gestão de recursos e de supervisão
dos aspectos ambientais e de segurança foi permitir uma maior independência entre os
órgãos, proporcionando, por exemplo, que as análises ambientais tenham um peso
adequado, sem influência da parte técnica.
O DOI estabeleceu o Ocean Energy Safety Advisory Committee para prover
assessoria nas matérias e ações relacionadas à segurança, incluindo intervenção e
contenção de poços e resposta a derramamentos de óleo, bem como colaborar com
treinamentos e pesquisas nestas e outras áreas afins (BOEMRE, 2011).
Outra importante decisão adotada pelos Estados Unidos foi a suspensão, durante
aproximadamente quatro meses, das atividades de perfuração em lâmina d’água
superior a 150 m (500 pés) no Golfo do México e no Oceano Pacífico. A justificativa
para este período de moratória foi a de que os órgãos responsáveis precisavam analisar a
necessidade de realizar mudanças em seu quadro regulatório (GRAHAM et al., 2011).
Inicialmente a moratória estava prevista para durar seis meses. Porém, o período
foi encerrado sete semanas antes do planejado. O DOI justifica que após constatar
significativo progresso nas questões relacionadas à segurança, contenção de poço e
resposta a vazamentos, a ameaça à vida e ao ambiente marinho foi suficientemente
reduzida, não sendo mais necessário o período de restrição (DOI, 2010). No entanto,

30

Informação a partir de comunicação pessoal de Amy Wirts/USCG, por meio de vídeo conferência sobre
o uso de dispersantes, em fev. 2012.
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segundo GRAHAM et al. (2011), o período de moratória foi suspenso, pois diversas
empresas relacionadas à indústria do petróleo entraram com ações judiciais.
Durante o período de moratória foram promulgadas resoluções que exigem que o
operador demonstre e assegure que os recursos para conter um fluxo indesejado de óleo
estarão imediatamente disponíveis no caso de um evento de blowout (DOI, 2010).
Após o incidente, diversas empresas e organizações internacionais se reuniram
para discutir o planejamento e resposta de incidentes com óleo, principalmente em
águas profundas.
A Marine Well Containment Company – MWCC, organização formada por dez
empresas31, construiu um sistema para ser utilizado nas águas profundas do Golfo do
México, capaz de cessar o fluxo de óleo, em subsuperfície, proveniente de um possível
blowout (Figura 14). O equipamento também está disponível para empresas que não
compõem a organização. Para estes casos, a MWCC cobra uma taxa para custear o
desenvolvimento e manutenção do sistema (MWCC, 2011).

Figura 14. Sistema desenvolvido pela Marine Well Containment Company
(MWCC, 2011).

31

ExxonMobil, Chevron, Shell, Statoil, ConocoPhillips, BP, Anadarko, Apache, Hess e BHP Billiton.
Estas empresas, entre o período de 2007 e 2009, foram responsáveis por aproximadamente 70% das
perfurações no Golfo do México (MWCC, 2011).
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O desenvolvimento desse sistema vai ao encontro das resoluções criadas após o
incidente. O comprometimento das empresas com o uso de tecnologias dessa natureza
permite que o BSEE emita novas licenças para a exploração no Golfo do México
(MWCC, 2011).
A International Association of Oil & Gas Producers – OGP desenvolveu
recomendações que objetivam reduzir o risco e o impacto de eventos acidentais
envolvendo derramamentos de óleo. Foram criadas três equipes dedicadas – prevenção
de incidentes, intervenção em poços e capacidade de resposta, com representantes de
aproximadamente 20 empresas, incluindo a Petrobras, totalizando cerca de 100 técnicos
especializados no assunto (OGP, 2011).
O primeiro grupo trabalhou no desenvolvimento de procedimentos operacionais
relacionados à engenharia de poços. O segundo identificou mecanismos para, em casos
de incidentes, bloquear poços por meio da técnica de capeamento. O terceiro grupo
buscou soluções para melhorar a capacidade de resposta na ocorrência de um vazamento
de óleo.
As discussões do Global Marine Environment Protection – GMEP, grupo
formado no âmbito do G20, do qual o Brasil é membro, buscaram definir uma forma
adequada para compartilhar as melhores práticas de proteção do ambiente marinho e de
prevenção de incidentes relacionados com o setor de óleo e gás offshore, além de
maneiras para lidar com as suas consequências (SOROKIN, 2011).
O grupo também é composto por organizações internacionais, Organizações Não
Governamentais – ONGs e companhias de petróleo.
A publicação dos mecanismos criados pelo GMEP acontecerá em 2012
(SOROKIN, 2011).

4.2 Noruega
4.2.1 ESTRUTURA DE PLANEJAMENTO E RESPOSTA
De acordo com a legislação norueguesa 32 , o sistema de contingência para
derramamento de óleo é organizado em três níveis: nacional, municipal e privado
(DNV, 2010).
O plano de contingência nacional é empregado nos incidentes com navios e
naqueles não suportados pelos planos municipais e privados. A Norwegian Coastal
32

Pollution Control Act, de 1981.
46

Administration – NCA 33 é a instituição diretamente responsável pelas medidas de
atendimento e limpeza para vazamentos de óleo, e também para outras substâncias
nocivas, podendo ordenar a mobilização de todos os recursos disponíveis no país (DNV,
2010; NOFO, 2011).
A estrutura organizacional também é composta por outras instituições
governamentais, tais como: Defesa Civil, Diretoria de Pesca, Diretoria Marítima e
Instituto de Pesquisa Marinha (MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, 2009).
A NCA dispõe de 27 depósitos localizados ao longo da costa com equipamentos
(cerca de 43.000 m de barreiras e 130 skimmers) e equipe treinada para o combate
(NCA, 2011), além de um banco de dados de recursos marinhos, que inclui mapas de
sensibilidade ambiental (DNV, 2010). Alguns navios da Guarda Costeira também estão
aparelhados para dar suporte em situações de emergência (MINISTRY OF THE
ENVIRONMENT, 2009).
A estrutura do plano de emergência municipal é formada por 34 comitês intermunicipais (Intermunicipal Oil Spill Combat Groups – IUA) (Figura 15). O plano
objetiva proteger as regiões costeiras e tratar de incidentes provenientes de atividades
locais não cobertos pelos planos de emergência privados e daqueles onde o poluidor é
desconhecido ou incapaz de responder (ITOPF, 2008; NCA, 2011). Segundo o
Ministério de Meio Ambiente norueguês, a maioria dos comitês possui pouca
experiência nas operações e os recursos disponíveis são limitados (MINISTRY OF THE
ENVIRONMENT, 2009).
Em relação ao nível privado, qualquer indústria cuja atividade apresente
potencial de poluição ambiental deve dispor de mecanismos para atender uma
emergência. A estrutura deve estar adequada à probabilidade de ocorrência e
consequência do evento acidental, ou seja, deve ser proporcional ao risco de poluição.
Desta forma, todas as companhias operadoras de atividades relacionadas à
exploração e produção de petróleo devem possuir condições necessárias para lidar com
a primeira resposta à emergência e se responsabilizar pelo combate e limpeza (DNV,
2010).

33

A Norwegian Coastal Administration está diretamente ligada ao Ministry of Fisheries and Coastal
Affairs.
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Figura 15. Localização dos 34 comitês inter-municipais (adaptado de DNV, 2010).
Para implementar os demais requerimentos de resposta a emergências, as
operadoras se associam, de forma voluntária, à Norwegian Clean Seas Association for
Operating Companies – NOFO, que atua de forma cooperativa, fornecendo recursos
humanos e materiais para combater o vazamento. No entanto, as autoridades não fazem
nenhum tipo de exigência para a associação. A NOFO se insere de forma acessória ao
plano de emergência da instalação afetada, atuando, inclusive, nas áreas próximas ao
litoral (DNV, 2010).
Os planos de emergência privados, que apresentam o dimensionamento da
estrutura de resposta, bem como as condições operacionais para sua implementação,
devem ser aprovados pela Climate and Pollution Agency – KLIF, agência ambiental
norueguesa (DNV, 2010).
A Figura 16 apresenta a localização dos depósitos de equipamentos existentes na
Noruega, seja a nível público ou privado.
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Figura 16. Localização dos depósitos de equipamentos para emergência na Noruega
(NCA, 2011).
Na ocasião de um evento acidental, a estrutura organizacional para a resposta irá
variar de acordo com o tipo e extensão do incidente. Quando se tratar de uma instalação
offshore, a companhia responsável pelo derramamento deverá comunicá-lo à Petroleum
Safety Authority – PSA e, se for o caso, à NOFO, que organizará uma equipe
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operacional e providenciará os recursos para contenção e recolhimento. Representando
a empresa, a NOFO notificará os municípios e outras instituições
instituições necessárias. A NCA,
em cooperação com a PSA, supervisionará a forma de condução das medidas adotadas
(DNV, 2010).
O mecanismo de planejamento e resposta é baseado na cooperação entre as
instâncias nacional, municipal e privada. Cada parte dispõe de
de equipamentos e de
pessoal qualificado para suprir a demanda da outra. A cooperação também ocorre na
realização de treinamentos e simulados conjuntos. Em eventos de grandes proporções, a
resposta ocorre de forma integrada, cada qual com responsabilidades específicas
(NOFO, 2011).
A Figura 17 apresenta de forma simplificada a estrutura de planejamento e
reposta norueguesa.

Figura 17.. Estrutura de planejamento e resposta norueguesa.
A estratégia de resposta
posta é baseada principalmente no recolhimento mecânico do
óleo. No entanto, a eficiência do combate está diretamente ligada às condições
meteoceanográficas do local do incidente (MINISTRY OF THE ENVIRONMENT,
ENVIRONMENT
2009).
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O uso de dispersantes químicos deve estar previsto no plano de emergência da
operadora, sendo pré-aprovado pela KLIF. Sua utilização é viável apenas nos casos em
que a NEBA mostrar que o método é mais efetivo. Nesse processo, a parte responsável
deve provar o benefício ambiental e solicitar a permissão efetiva para a NCA. Métodos
como a queima in situ e a biorremediação também já foram utilizados. No entanto, a
queima in situ é uma técnica aplicada apenas em regiões com a presença de gelo (DNV,
2010).
Quanto à adesão de convenções, a Noruega é signatária da Marpol 73/78, exceto
o anexo VI, da OPRC/90, da CLC/92, do Fund/92, da Bunker/01 e do Supp Fund/03
(ITOPF, 2008). Além disso, o país participa de acordos internacionais, como o Acordo
de Bonn, com os países que fazem fronteira com o Mar do Norte; Acordo de
Copenhagen, com a Dinamarca, Finlândia, Islândia e Suécia; Plano Norbrit, plano de
contingência bilateral com o Reino Unido; e Acordo Bilateral com a Rússia para
questões relacionadas ao Mar de Barents (MINISTRY OF THE ENVIRONMENT,
2009).

4.2.2 ATRIBUIÇÃO DA NORWEGIAN CLEAN SEAS ASSOCIATION FOR OPERATING
COMPANIES – NOFO
O blowout no campo Ekofisk no Mar do Norte fez com que a indústria se
voltasse para o desenvolvimento de tecnologias para resposta. Desta forma, o incidente
foi a causa direta para o estabelecimento da NOFO em 1978, que criou o primeiro
skimmer e novos tipos de barreiras para contenção (NOFO, 2011).
A partir de 2001, a legislação norueguesa atribuiu ao operador a
responsabilidade pelo preparo e resposta dos derramamentos de óleo. Assim, dada a
necessidade de uma abordagem empresarial integrada e regional, a NOFO passou a dar
suporte às operadoras que atuam na plataforma continental. Hoje ela conta com 24
empresas associadas, entre elas: Statoil, BP, Chevron, Total e Shell (NOFO, 2011). No
entanto, a NOFO continua com o compromisso de desenvolver e aperfeiçoar
equipamentos de resposta para incidentes na região offshore (BREKNE et al., 2004).
Para executar o seu objetivo, a associação administra e mantém estruturas para o
enfrentamento de contingências, incluindo pessoal, equipamento e embarcações, em
cinco bases fixas ao longo da costa (Stavanger, Mongstad, Kristiansund, Træna e
Hammerfest).
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Quanto aos recursos para resposta a uma emergência, a NOFO dispõe de
(NOFO, 2011):
o

8.000 m de barreiras (20 sistemas com 400 m cada);

o

20 skimmers de alta capacidade para recolher óleo de diferentes tipos;

o

Amplo estoque de dispersantes;

o

Acordos para o fornecimento de serviços de satélites e de aeronaves para
assistência operacional e otimização dos recursos;

o

Centros operacionais com equipamentos, sistemas e ferramentas para
suporte a decisão;

o

40 consultores e uma força tarefa especializada (50 a 60 pessoas) em
gerenciamento, meio ambiente, comunicação e logística;

o

80 funcionários para manter e operar os equipamentos nas bases;

o

Acordos que dão acesso a 25 navios recolhedores de óleo e a 30
rebocadores (incluindo grandes barcos de pesca);

o

Acordos de cooperação com voluntários.

Em adição aos seus próprios materiais e equipamentos, a NOFO também possui
acordos de cooperação que permitem acesso aos recursos municipais, nacionais e
privados, além de parcerias com a Defesa Civil e Guarda Costeira (NOFO, 2011).
Assim, considerando o sistema como um todo, a NOFO pode mobilizar desde
navios de recolhimento e armazenamento de óleo, até barcos de pesca que atuarão de
forma coordenada.
Os barcos de pesca (“navios de oportunidade”) são contratados mediante
pagamento anual, de modo a garantir sua efetiva participação, recebendo também um
adicional por dia de trabalho, no caso de emergências. A NOFO também utiliza da
expertise dos pescadores para conhecer as condições ambientais e, com isso, criar
estratégias de resposta (NOFO, 2010).
Os simulados organizados pela associação para treinamento das equipes e
verificação de equipamentos utilizam óleo real (estabilizado) e, desta forma, contam
com autorização específica da agência ambiental (Figura 18).
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Figura 18. Simulado com a utilização de óleo real (BREKNE et al., 2004).
Assim, percebe-se que a NOFO apresenta um papel preponderante na estrutura
de planejamento e resposta norueguesa. A associação age como um ente integrador,
buscando uma compreensão mais holística do processo, otimizando recursos, diluindo
custos e fortalecendo o intercâmbio das melhores práticas.

4.3 Reino Unido
4.3.1 ESTRUTURA DE PLANEJAMENTO E RESPOSTA
O Reino Unido dispõe do National Contingency Plan for Marine Pollution from
Shipping and Offshore Installations, que engloba derramamentos de óleo e de outras
substâncias nocivas. O plano, que cobre todos os incidentes ocorridos ou que afetem a
UK pollution control zone34, tem como objetivo garantir que a resposta seja realizada de
maneira rápida e efetiva (NCP, 2006).
As companhias operadoras das instalações offshore, assim como os proprietários
e comandantes dos navios, são os responsáveis pelo combate imediato em caso de
incidentes. As autoridades portuárias também se responsabilizam pelos incidentes que
ocorrem dentro dos seus limites (NCP, 2006).
Desta forma, as operadoras preparam um plano de emergência (Oil Pollution
Emergency Plan – OPEP) e submetem ao Departament of Energy & Climate Change –
DECC, que consulta a Maritime & Coastguard Agency – MCA e o Joint Nature
Conservation Committee – JNCC, órgão de assessoramento sobre áreas sensíveis
(DECC, 2012). O OPEP detalha a estratégia de resposta que será aplicada, os recursos
34

A zona de controle da poluição inclui as águas interiores, o Mar Territorial e a Zona Econômica
Exclusiva (NCP, 2006).
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disponíveis para sua implementação e os procedimentos que serão seguidos durante um
incidente (OSPRAG, 2011).
A estrutura de resposta das instalações offshore é baseada no cenário de pior
caso. Após o incidente em Macondo, um dos cenários passou a ser a falha de todas as
barreiras de segurança resultando em um blowout (DECC, 2012).
Existe a previsão, por meio do Operators Co-operative Emergency Service –
OCES, de que um operador possa adquirir equipamento de outro, inclusive provenientes
de outros países (OSPRAG, 2011).
Qualquer vazamento de óleo proveniente dessas instalações deve ser
imediatamente comunicados à HM Coastguard Maritime Rescue Co-ordination Centre
– MRCC e a Oil and Gas Division do Department of Trade and Industry (NCP, 2006).
Dada a dimensão do evento acidental, tanto os responsáveis pelo incidente,
quanto as autoridades locais costeiras, podem não ser capazes de responder sozinhos a
um incidente, principalmente pela falta de equipamentos (NCP, 2006). Assim, a MCA,
responsável pela coordenação e implementação do plano nacional de contingência,
auxilia no combate à emergência por meio dos seus três centros regionais – Scotland &
Northern Ireland; Wales & West; Eastern Region – que contam com suporte
operacional35, técnico e científico (ITOPF, 2010e) (Figura 19).
Além da MCA, agência executiva do Department of the Environment, Transport
and the Regions – DETR, outras instituições, com atribuições bem definidas, também
participam direta ou indiretamente do plano (NCP, 2006).
Contudo, a MCA só irá implementar de fato o plano nacional após os acordos
mútuos entre operadores, autoridades portuárias e autoridades locais serem colocados
em prática e constatados que também não foram suficientes.
No momento em que o plano nacional é instaurado, o governo indica um
secretário para representá-lo (Secretary of State’s Representative – SOSREP), que
orientará as ações a serem tomadas nos eventos acidentais de significância nacional
(NCP, 2006).
Desde que muitos dos derramamentos ocorridos em águas do Reino Unido
contaminaram a costa, o plano nacional de contingência enfatiza o treinamento das
autoridades locais, que possuem seu próprio plano de emergência (NCP, 2006; ITOPF,
2010e).
35

Embarcações e aeronaves para aplicação de dispersantes, barreiras, recolhedores de óleo, etc (NCP,
2006).
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Figura 19.. Recursos disponíveis nas regiões da MCA (DFT, 2012).
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Dependendo da escala e do tipo de incidente, centros de controle podem ser
estabelecidos (ITOPF, 2010e):
o

Salvage Control Unit – SCU: liderado pelo SOSREP; supervisiona e aprova
as operações e intervém nas ações, se necessário;

o

Marine Response Centre – MRC: liderado pela
ela MCA; coordena as ações de
contenção e limpeza do mar;

o

Shoreline Response Centre – SRC: liderado pela autoridade local mais
afetada pelo incidente, com o apoio técnico da MCA;
MCA coordena as ações de
resposta do litoral.

Quando há uma ameaça para os ambientes
ambientes costeiros e marinhos, também é
estabelecido um grupo36 formado por representantes ambientais e pelo departamento de
pesca. Seu objetivo é prover assessoria para os três centros regionais (ITOPF, 2010e).
A estrutura de planejamento e reposta no Reino Unido
Unido é apresentada de forma
simplificada na Figura 20.

Figura 20.. Estrutura de planejamento e resposta no Reino Unido.

36

Environment Group (ITOPF, 2010e).
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O uso de dispersantes é permitido, desde que aprovado pelo Department for
Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA, havendo, contudo, áreas onde o seu
uso é proibido (ITOPF, 2010e). A aplicação em subsuperfície é válida, mas ainda é
necessária a elaboração de uma resolução para o seu uso. O Oil Pollution Emergency
Plan Requirements detalha o monitoramento e os requerimentos para o uso dos
dispersantes em diferentes categorias de derramamentos (OSPRAG, 2011).
A queima in situ também é uma técnica aceita no país. Porém, assim como o uso
de dispersantes em subsuperfície, carece de uma resolução para a sua utilização
(OSPRAG, 2011).
No entanto, segundo OSPRAG (2011), a principal estratégia de resposta para um
derramamento offshore é monitorar continuamente o destino e o comportamento do
óleo. A intervenção só ocorre se os processos naturais não forem suficientes ou se áreas
sensíveis puderem ser afetadas.
Quanto à utilização de instrumentos, o Reino Unido possui uma base de dados
de incidentes que é atualizada anualmente. Isso possibilita um dimensionamento dos
recursos de atendimento à emergência, além do seu correto posicionamento ao longo
do território britânico, já que a distribuição é baseada nas áreas de maior frequência de
vazamento (CALIXTO, 2011).
A MCA, em colaboração com outras instituições, produziu o Coastal and
Marine Resource Atlas. Trata-se de um mapa interativo capaz de auxiliar no
planejamento e resposta de um incidente, onde são apresentados os recursos ambientais
e outras informações das áreas marítimas e costeiras do Reino Unido (ITOPF, 2010e).
No Reino Unido existe a Offshore Pollution Liability Association Limited –
OPOL, associação que administra o regime de responsabilidade e compensação no caso
de um incidente. Todas as companhias operadoras que atuam no país devem fazer parte
da OPOL, pois ser membro da associação é condição necessária para obter a licença
para exploração e produção.
Importante destacar que a OPOL não se trata de um fundo. As empresas devem,
por meio de garantias ou seguros, demonstrar que possuem recursos financeiros
suficientes para arcar com as consequências de um vazamento. Os custos previstos para
reparação podem chegar até US$ 250 milhões por incidente (OSPRAG, 2011).
Com relação à participação em convenções, o Reino Unido é signatário da
Marpol 73/78, da OPRC/90, da CLC/92, do Fund/92, da Bunker/01 e do Supp Fund/03.
A nação ainda possui os seguintes acordos: Acordo de Bonn, com os países que fazem
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fronteira com o Mar do Norte; Plano Norbrit, plano de contingência bilateral com a
Noruega; e Plano Manche, com a França (ITOPF, 2010e).

4.3.2 EXPERIÊNCIA DO OSPRAG COMO MECANISMO MULTIINSTITUCIONAL DE
AVALIAÇÃO DO INCIDENTE NO GOLFO DO MÉXICO
O Oil Spill Prevention and Response Advisory Group – OSPRAG foi criado,
criado em
maio de 2010, após o incidente com a plataforma Deepwater Horizon,
Horizon no Golfo do
México. Seu intuito foi revisar as
as práticas do Reino Unido relacionadas à prevenção e
resposta
ta de derramamento de óleo em ambiente offshore.. Além disso, o grupo buscou
avaliar a adequação dos mecanismos financeiros
financeiros necessários para a resposta, monitorar
e revisar
visar as informações acerca do incidente
incidente no Golfo do México e facilitar a
implementação dass recomendações pertinentes (OSPRAG, 2011).
O grupo é composto por representantes do DECC; Health & Safety Executive –
HSE; MCA; SOSREP,, entre outros, além de diversas empresas operadoras.
operadoras
O OSPRAG foi estruturado objetivando quatro prioridades: i) prevenir um
possível vazamento de óleo;
óleo ii) minimizar o volume e a duração de um incidente;
incidente iii)
assegurar estratégias de resposta efetivas; e iv) garantir recursos financeiros
financeiro suficientes
para combater um derramamento.
Para isso, foram criados quatro
qu
grupos, que trabalharam de forma interligada
(Figura 21).

OSPRAG
Técnico

Resposta a
emergências

Seguros &
indenizações

Assuntos
internacionais

Figura 21.. Estrutura do OSPRAG (Adaptado de OSPRAG, 2011).
Os membros do grupo concluíram que o regime regulatório vigente no
n Reino
Unido apresenta um elevado nível de confiança e está direcionado para as questões de
segurança, meio ambiente e saúde.
saúde
O trabalho executado pelo grupo acarretou em diversas iniciativas
iniciativa e
recomendações, entre elas (OSPRAG, 2011):
2011)

58

o

Desenvolvimento de um equipamento capaz de, em um evento de blowout, selar
o poço, prevenindo um vazamento. O “OSPRAG Cap”, como é chamado, foi
fabricado para ser utilizado nas condições meteoceanográficas severas da
plataforma continental do Reino Unido e o seu uso está disponível para as
operadoras;

o

Criação de dois fóruns permanentes para o setor de óleo e gás do Reino Unido
discutir questões relacionadas ao ciclo de vida do poço (Well Life Cycle
Practices Forum – WLCPF), ou seja, design, construção e gerenciamento, e
estratégias de resposta para derramamentos;

o

Aumento dos custos para reparação previstos na OPOL, de US$ 120 milhões
para US$ 250 milhões por incidente37;

o

Exigência, por parte do DECC, de que para receber a autorização para
perfuração, as companhias tenham garantias financeiras para furar um poço de
alívio38 em tempo hábil;

o

Necessidade de que as companhias possuam recursos suficientes para resposta,
evitando, desta maneira, que o governo seja uma parte integral da estrutura de
contenção;

o

Determinação da capacidade de resposta do Reino Unido e criação de um “kit de
ferramentas” (com equipamentos suficientes e disponíveis), capaz de responder
a um cenário de pior caso, composto por técnicas de resposta39 apropriadas para
minimizar os impactos ambientais e socioeconômicos.
Apesar de ter durado apenas 16 meses, o OSPRAG conseguiu alcançar os seus

objetivos.

37

O limite da OPOL foi adequado com base em uma estimativa dos custos de limpeza e do impacto
econômico da poluição (OSPRAG, 2011).
38
O poço de alívio objetiva interceptar o poço em erupção através da injeção de um fluido de
amortecimento.
39
Aplicação de dispersantes por via aérea – offshore e próxima à costa; aplicação de dispersantes por
embarcações – próxima à fonte e à costa; aplicação de dispersantes em subsuperfície; queima in situ;
contenção e recolhimento – offshore e próxima à costa; resposta na linha de costa; e vigilância aérea
(OSPRAG, 2011).
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5. A Estrutura de Planejamento e Resposta Brasileira
Esse capítulo apresenta os aspectos legais e os mecanismos utilizados no Brasil
para o planejamento e contenção de derramamentos de óleo no mar.
A legislação brasileira é exposta destacando os três principais mecanismos de
resposta previstos no arcabouço legal e os instrumentos necessários para a sua
execução. Posteriormente é apresentada a situação brasileira quanto à adesão de
convenções internacionais relacionadas à poluição por óleo.
A função de cada agente envolvido no processo é descrita e uma análise é
realizada para verificar se as atribuições destinadas a esses órgãos estão sendo
executadas.

5.1 Aspectos Legais e Mecanismos Utilizados
A lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000, conhecida como Lei do Óleo, apesar de
tratar também de outras substâncias nocivas ou perigosas, é o principal instrumento
legal que baseia a criação dos mecanismos de planejamento e resposta existentes no
Brasil. O projeto da lei tramitou no congresso desde 1992 e só foi aprovado após o
vazamento de 1.300 m3 de óleo combustível na Baía de Guanabara (CETESB, 2011a).
A lei dispõe, por intermédio de seis capítulos, sobre a prevenção, o controle e a
fiscalização da poluição em águas sob jurisdição nacional. As substâncias nocivas ou
perigosas são classificadas de acordo com o risco produzido na saúde humana e no
ecossistema aquático quando descarregadas na água.
De acordo com a lei nº 9.966/00, que se baseou na OPRC/90, o combate à
poluição por óleo no Brasil deve ser realizado por meio dos seguintes mecanismos:
Plano de Emergência Individual – PEI, obrigatório para os portos organizados,
instalações portuárias, plataformas e suas instalações de apoio; planos de contingência
locais ou regionais, que consolidam os PEIs em um único plano para aquelas áreas onde
há concentração de portos organizados, instalações portuárias ou plataformas; e Plano
Nacional de Contingência – PNC, que corresponde à consolidação dos planos de
contingência locais ou regionais.
O decreto nº 4.136/02, ao regulamentar as sanções previstas na Lei do Óleo,
apresenta as penas para os casos de não cumprimento das regras de prevenção, controle
e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo em águas jurisdicionais
brasileiras.
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O decreto considera como infração qualquer inobservância dos preceitos
constantes na lei nº 9.966/00 e nos instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil.
Diversos atores respondem pela infração: o proprietário do navio, pessoa física
ou jurídica; o armador ou operador do navio; o concessionário ou a empresa autorizada
a exercer atividades pertinentes à indústria do petróleo; o comandante ou tripulante do
navio; a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que legalmente
represente o porto organizado, a instalação portuária, a plataforma e suas instalações de
apoio, o estaleiro, a marina, o clube náutico ou instalação similar; e o proprietário da
carga.
As infrações40, para efeito de aplicação de multa, são divididas em grupos em
função da sua gravidade. A multa varia de R$ 1.000,00 a R$ 50.000.000,00 e os valores
arrecadados são destinados aos órgãos que as aplicarem. Por exemplo, as empresas que
não dispuserem do PEI, arcarão com uma multa diária que varia de R$ 7.000,00 a
R$ 70.000,00. Já aquelas que efetuarem descarga de óleo, pagarão uma multa de até R$
50.000.000,00.
As penas previstas no decreto não isentam os agentes de outras sanções
administrativas e penais previstas na lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e em
outras normas específicas que tratam da matéria.
A Lei de Crime Ambientais apresenta, entre outras, as penas impostas aos
agentes que causarem poluição de qualquer natureza que resulte ou possa resultar em
danos, tais como: provoque mortandade de animais ou destruição da flora; interrompa o
abastecimento público de água de uma comunidade; dificulte ou impeça o uso público
das praias; e lance óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com leis ou
regulamentos vigentes.
A resolução Conama nº 398/2008 41 é o instrumento legal que estabelece o
conteúdo mínimo para a elaboração do PEI, que deve estar integrado ao plano de área
correspondente.
O documento é apresentado durante o processo de licenciamento ambiental e sua
aprovação se dá quando da concessão da Licença de Operação – LO, da Licença Prévia
de Perfuração – LPper e da Licença Prévia de Produção para Pesquisa – LPpro42.
40

Segundo o art. 9º do decreto nº 4.136/02, as infrações serão punidas com as seguintes sanções: I advertência; II - multa simples; III - multa diária; IV - apreensão do navio; V - destruição ou inutilização
do produto; VI - embargo da atividade; VII - suspensão parcial ou total das atividades; e VIII - restritiva
de direitos.
41
A resolução Conama nº 398/08 revoga a nº 293/01. Uma das mudanças é a inclusão das refinarias e das
sondas terrestres na lista de instalações que devem possuir um PEI.
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O PEI apresenta a identificação da instalação, os cenários acidentais, os
procedimentos operacionais para resposta (contenção, proteção de áreas vulneráveis,
monitoramento da mancha, recolhimento, etc.), os critérios de decisão para o
encerramento das operações, além de mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e
fotografias.
A mancha de óleo deverá ser monitorada, conforme o caso, de forma visual ou
por meio de imagens de satélites e fotografias. A coleta de amostras de óleo e o uso de
modelagens matemática também devem estar previstos.
Segundo a resolução, as hipóteses acidentais, baseadas em uma análise de risco,
devem considerar o tipo de óleo derramado, o volume e o regime (instantâneo ou
contínuo) do derramamento, a possibilidade do óleo atingir a área externa da instalação
e as condições meteorológicas e hidrodinâmicas. Para cada tipo de instalação há uma
base de cálculo para obter o volume de derramamento correspondente à descarga de
pior caso. No caso de plataformas de perfuração, o volume de pior caso corresponde
àquele decorrente da perda de controle do poço durante 30 dias.
O plano avalia os efeitos dos incidentes sobre a segurança humana e o meio
ambiente por meio de uma análise de vulnerabilidade. A análise visa identificar a
probabilidade e os tipos de áreas que podem ser atingidas em casos de incidentes.
Sempre que possível, a análise deve tomar como base os resultados da modelagem de
transporte e dispersão de óleo (em particular o volume correspondente à descarga de
pior caso) e as Cartas de Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo – Cartas
SAO.
O PEI deve apresentar ainda as informações e os procedimentos necessários para
efetivar a resposta de um incidente, tais como: sistemas de alerta, comunicação do
incidente, estrutura organizacional, equipamentos e materiais de resposta disponíveis e
procedimentos operacionais.
A capacidade de resposta das instalações é baseada nos critérios de descargas
pequenas (8 m3), médias (200 m3) e de pior caso, podendo o plano assumir estruturas e
estratégias específicas para cada situação de descarga, sendo assegurada por meio de
recursos próprios ou de terceiros.
Neste último caso, os acordos de prestação de serviço precisam estar
previamente estabelecidos e os documentos legais que comprovem a disponibilidade

42

Com a publicação da portaria interministerial nº 422/2011, os nomes das licenças foram modificados.
62

dos equipamentos e materiais devem estar anexados ao PEI. A HidroClean Proteção
Ambiental e a Alpina Briggs são as principais empresas que prestam esse tipo de
serviço no Brasil.
A resolução permite apenas o compartilhamento de recursos, estrutura
organizacional e procedimentos para instalações de um mesmo empreendedor e situadas
em uma mesma área geográfica.
Ainda de acordo com a resolução, o cálculo para o estabelecimento de
equipamentos para recolhimento do óleo é baseado no conceito de Capacidade Efetiva
Diária de Recolhimento de Óleo – CEDRO, onde a variável que se deseja obter é a
capacidade nominal do recolhedor:
CEDRO = 24 . Cn . fe
Sendo:

Cn = capacidade nominal do recolhedor, em m3/h
fe = fator de eficácia, cujo valor máximo é 0,20

Para descargas pequenas, a CEDRO deverá ser igual ao volume de descarga
pequena e o tempo para disponibilização dos recursos inferior a 2 h. Para descargas
médias, a CEDRO será igual à metade do volume de descarga média e o tempo menor
que 6 h.
No caso de uma descarga de pior caso, a resolução exige que a resposta seja
planejada de forma escalonada.
Como exemplo, para plataformas localizadas além do mar territorial43, que é o
caso do Pré-sal, quando o volume de pior caso for superior a 11.200 m3, o
empreendedor deverá ter disponível uma CEDRO de 1.600 m3/dia em 12 h. Em 36 h, a
CEDRO deverá ser de 3.200 m3/dia, chegando a 6.400 m3/dia em 60 h.
Se o volume for inferior a 11.200 m3, a determinação da CEDRO deverá
considerar o volume decorrente da perda de controle de um poço durante quatro dias
(Vpc), demonstrando a manutenção da estrutura de resposta por um período de 30 dias.
Para estas situações, tem-se CEDRO para 12 h: 0,15 x Vpc; CEDRO para 36 h: 0,30 x
Vpc; e CEDRO para 60 h: 0,55 x Vpc.

43

Segundo o art. 1º da lei nº 8.617/03, o mar territorial brasileiro compreende uma faixa de doze milhas
marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular, tal como
indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil.
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Portanto, considerando que todo derrame se inicia com uma descarga pequena, o
início da resposta deve ser realizado em até 2 h e todo o aporte de recursos deverá estar
no local em até 60 h.
Além desses materiais e equipamentos, o PEI também deve contemplar a
quantidade de barreiras e absorventes e a opção pelo uso de dispersantes mecânicos e
químicos.
Outro mecanismo de combate para derramamentos de óleo no Brasil, previsto na
lei nº 9.966/00, consiste nos planos de contingência locais ou regionais, também
chamados de plano de área.
O decreto n° 4.871/03, estabelece que os planos de área visam integrar os
diversos PEIs de determinada área de concentração44 para o combate a incidentes de
poluição por óleo, bem como facilitar e ampliar a capacidade de resposta desses planos
e orientar as ações necessárias na ocorrência de incidentes de origem desconhecida.
Segundo o decreto, o plano de área deverá conter, entre outros: Cartas SAO,
identificação dos cenários acidentais, caracterização física da área, inventário e
localização dos recursos humanos e materiais disponíveis, procedimentos para atuação
em casos de poluição por óleo de origem desconhecida, critérios e procedimentos para o
acionamento do plano e procedimentos para articulação coordenada entre as instalações
e instituições envolvidas.
O plano de área é acionado quando a capacidade de resposta do PEI é
extrapolada; nos casos de poluição por óleo de origem desconhecida; e em incidentes
envolvendo navios nas áreas de fundeio, no canal de acesso e no canal de aproximação
ao porto.
A estrutura organizacional é composta por um comitê de área, coordenado por
uma das instituições integrantes do plano. No caso de poluição por origem conhecida, a
coordenação das ações de resposta será exercida pela instalação poluidora. Nos demais
casos, por coordenador designado segundo critérios estabelecidos no plano de área.
O comitê de área é responsável por elaborar seu regimento interno; definir as
atribuições e responsabilidades dos seus componentes; reunir-se periodicamente em
intervalos estabelecidos no seu regimento interno; estabelecer a ligação entre o plano de
área e o PNC; definir as informações que deverão constar no relatório de custos da ação
e aprová-lo; estabelecer critérios para o pagamento dos serviços prestados pela
44

Área de concentração de portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos ou plataformas e
suas respectivas instalações de apoio.
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instalação cedente nas ações de resposta e para o ressarcimento por perdas e danos em
materiais e equipamentos; e avaliar o plano de área após seu acionamento.
O decreto indica o dia 31 de dezembro de 2005 como data limite para a última
convocação para a realização do trabalho de consolidação dos planos. Após a
convocação, o plano deveria estar concluído em até 180 dias (podendo ser prorrogado
por 90 dias).
Há uma previsão no documento que até o efetivo estabelecimento dos planos de
áreas ficariam valendo os planos de ajuda mútua já existentes. Na prática, o que se
observa é que não há nenhum plano de área formalmente estabelecido. Os planos de
área de São Sebastião, do Porto de Vitória, da Baia da Guanabara, do Porto de
Paranaguá e da Região de Santos estão em fase de elaboração (POFFO, 2011).
Considerando que o acionamento dos planos de área antecede ao do PNC e que
este, como se verá a seguir, ainda não foi criado, encontram-se em fase de discussão
possíveis adequações ao decreto nº 4.871/03. O objetivo da revisão é vincular os planos
de área ao PNC, no que diz respeito às responsabilidades e às circunstâncias em que os
primeiros deverão ser acionados45.
O terceiro mecanismo de combate exigido pela lei nº 9.966/00 é o PNC,
acionado apenas nos casos de incidentes julgados de significância nacional.
A criação de um PNC para incidentes de poluição por óleo em águas sob
jurisdição brasileira está sendo discutido desde 1998, com a promulgação no Brasil da
OPRC/90. Inicialmente, o grupo instituído para elaborar o texto de um decreto que
regulamente o assunto era coordenado pela Marinha do Brasil (SOUZA FILHO, 2006).
A resolução Conama nº 265/00 46 , publicada após o incidente na Baía de
Guanabara, previa a criação de um grupo de trabalho no âmbito da câmara técnica de
controle ambiental do Conama, para elaborar ou revisar, no prazo de 12 meses, o PNC e
os planos de emergência regionais, estaduais e locais para incidentes ambientais
causados pela indústria de petróleo e derivados.
Para tanto, foi criado um novo Grupo de Trabalho – GT, sob a coordenação do
MMA. O grupo contou com a participação e colaboração do MME, Ministério dos
Transportes, Ministério da Integração Nacional/Secretaria Nacional de Defesa Civil,
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama,
45

Informação a partir de comunicação pessoal de Silvio Jablonski/ANP, em fev. 2012.
Esta mesma resolução estabeleceu prazos para que os órgãos ambientais avaliassem as ações de
prevenção e controle das instalações e para que as empresas com atividades na área de petróleo
apresentassem cronograma para a execução de auditorias ambientais independentes.

46
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Marinha do Brasil, ANP e Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás – IBP (SOUZA
FILHO, 2006).
Em decorrência do incidente no Golfo do México em 2010, o grupo foi
reconstituído para rediscutir a proposta do decreto de regulamentação do PNC. Após o
incidente no Campo de Frade, na Bacia de Campos, em 2011, a minuta passou por
diversas modificações que incluíram o aprendizado obtido com o referido incidente.
Com base na minuta de decreto elaborada por este último grupo, até agora não
publicada, tem-se que o PNC será o instrumento que fixará responsabilidades por meio
da definição de uma estrutura organizacional e de diretrizes que permitam a ação
coordenada do poder público e do setor privado.
A estrutura organizacional será formada por uma autoridade nacional, no caso o
MMA, para atuar como órgão central do PNC; um comitê executivo, coordenado pela
autoridade nacional e composto por representantes da Marinha do Brasil, do Ibama, do
Ministério da Integração Nacional, do Ministério dos Transportes, do MME, e de sua
vinculada, ANP; por um grupo de acompanhamento e avaliação; e por um comitê de
suporte, composto por diversos órgãos e instituições, incluindo ministérios, secretarias e
agências.
A principal atribuição da autoridade nacional será coordenar e articular ações
para facilitar e ampliar a prevenção, preparação e a capacidade de resposta nacional para
incidentes de poluição por óleo. Já o comitê executivo será responsável, entre outros,
pelo estabelecimento do programa de exercícios simulados e pela organização do
manual do PNC, que conterá os procedimentos operacionais e os recursos humanos e
materiais.
O grupo de acompanhamento e avaliação será composto pela Marinha do Brasil,
Ibama e ANP. Apesar de a minuta de decreto se referir ao PNC, sua característica
distintiva é a possibilidade de convocação do grupo por qualquer um dos seus
componentes, mesmo que o incidente de poluição por óleo não seja considerado de
significância nacional47.
Um representante de uma das instituições integrantes do grupo será designado
como Coordenador Operacional, tendo por base a tipologia e as características do
incidente:

47

Informação a partir de comunicação pessoal de Silvio Jablonski/ANP, em fev. 2012.
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o

Marinha do Brasil, no caso de incidentes de poluição por óleo ocorridos em
águas marítimas, bem como em águas interiores compreendidas entre a costa e a
linha de base reta, a partir da qual se mede o mar territorial;

o

Ibama, no caso de incidentes de poluição por óleo ocorridos em águas interiores,
excetuando as águas compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir
da qual se mede o mar territorial;

o

ANP, no caso de incidentes de poluição por óleo, a partir de estruturas
submarinas de perfuração e produção de petróleo.
O grupo tem como principais atribuições acionar o plano de área, caso julgue

pertinente; avaliar se o incidente de poluição por óleo é de significância nacional;
acionar o PNC; e comunicar à autoridade nacional48.
O comitê de suporte terá como uma de suas atribuições assegurar recursos
humanos e materiais solicitados pelo grupo de acompanhamento e avaliação para
emprego nas ações de resposta.
Sempre que for constatado o risco de toque de óleo na costa, ou quando o
incidente ocorrer em águas interiores, um representante do órgão estadual do meio
ambiente de cada um dos estados a serem afetados deverá ser incorporado ao comitê de
suporte (MMA, 2011a).
O documento também lista as atribuições de cada órgão envolvido na estrutura
organizacional e as ações de resposta, sempre de responsabilidade do poluidor, que
deverão ser tomadas quando ocorrer um incidente.
A estrutura do PNC será mobilizada quando o grupo de acompanhamento e
avaliação constatar que as ações de resposta adotadas pelo PEI ou pelo plano de área
são insuficientes. O coordenador operacional designado, que atuará sob o sistema de
comando unificado, exercerá a coordenação do PNC e adotará ações de facilitação e
ampliação da capacidade de resposta do poluidor.
A análise da significância do incidente, classificando-a como nacional ou não,
terá por base, de forma isolada ou em conjunto, os seguintes critérios: acidente,
explosão ou incêndio de grandes proporções, que possam provocar poluição por óleo;
volume descarregado e que ainda pode vir a ser descarregado; poluição ou ameaça
significante a corpos d'água e outros recursos naturais importantes quanto aos seus usos
identificados ou à saúde pública, economia e propriedades; sensibilidade ambiental da

48

Informação a partir de comunicação pessoal de Silvio Jablonski/ANP, em fev. 2012.
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área afetada ou em risco; eficácia das respostas dos PEIs e dos planos de área;
solicitação de ajuda do próprio operador da instalação, do comandante do navio ou do
poluidor; possibilidade de a descarga atingir águas jurisdicionais de países vizinhos;
poluidor não identificado, em áreas não cobertas por planos de área; e outros critérios
julgados relevantes.
Depois de muito debate, decidiu-se que as despesas do PNC serão provenientes
de dotações orçamentárias específicas alocadas no orçamento geral da União 49 . No
entanto, é importante destacar que os custos envolvidos na operação serão
posteriormente ressarcidos pelo agente poluidor.
A minuta do decreto também prevê como um dos instrumentos do PNC a criação
do Sistema de Informações sobre Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob
Jurisdição Nacional – Sisnóleo. Trata-se de um sistema, com acesso em tempo real,
capaz de apresentar informações sobre prevenção e resposta aos incidentes, tais como
inventário de equipamentos e materiais, lista dos PEIs e planos de área, diretório de
especialistas, entre outras informações relevantes (MMA, 2011a).
No momento, o GT continua trabalhando na elaboração do conteúdo do decreto,
que será encaminhado para a Casa Civil50.
Em relação aos instrumentos utilizados no Brasil, segundo a legislação atual, o
uso de dispersantes químicos em derramamentos de óleo é uma opção tecnicamente
viável. Para tanto, o poluidor deve atender as determinações da resolução Conama nº
269/00 e do seu regulamento e da instrução normativa Ibama – IN nº 01/00, que
apresenta os procedimentos e exigências necessários para a obtenção do registro de
dispersantes. A produção, importação, comercialização e uso dos dispersantes somente
poderão ser efetivados se o produto possuir registro junto ao Ibama.
O regulamento para o uso de dispersantes químicos discrimina critérios para a
sua utilização e os locais onde o mesmo não poderá ser utilizado.
Assim, só poderão ser utilizados dispersantes químicos em consonância com a
convenção SOLAS/74; em situações nas quais outras técnicas de resposta, tais como
contenção e recolhimento do óleo, não sejam eficientes; em situações nas quais a
mancha de óleo estiver se deslocando para áreas ambientalmente sensíveis; e em
situações nas quais sua aplicação seja mais eficiente e vantajosa na minimização do
impacto global de um derrame.
49
50

Informação a partir de comunicação pessoal de Silvio Jablonski/ANP, em fev. 2012.
Informação a partir de comunicação pessoal de Silvio Jablonski/ANP, em fev. 2012.
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Os dispersantes não poderão ser utilizados em áreas costeiras abrigadas e com
baixa circulação; quando o processo de formação da emulsão água-óleo tenha sido
iniciado; quando o processo de envelhecimento da mistura de óleo for visível; em áreas
sensíveis como estuários, manguezais, recifes, unidades de conservação, etc; em áreas
discriminadas nos mapas de sensibilidade como sendo de migração e reprodução de
espécies, de ressurgência, de desova e berçário de peixes, de espécies ameaçadas de
extinção e de populações de peixes ou frutos do mar de interesse comercial.
Para facilitar a tomada de decisão quanto à necessidade da utilização do
dispersante, o regulamento apresenta uma árvore de decisão. Apesar de indicar a
necessidade de se fazer um planejamento prévio que considere não só o equipamento
disponível, mas também a quantidade e o tipo de produto, o regulamento não impõe
limites para o volume de dispersantes a ser utilizado.
Segundo o regulamento, o método e a forma de aplicação devem levar em
consideração o tipo e o volume de óleo a ser disperso, o grau de intemperização do óleo
e as características oceanográficas e meteorológicas. A aplicação poderá ser realizada
por meio de aeronaves e embarcações.
Sempre que o poluidor optar pelo uso do dispersante, uma comunicação prévia
deverá ser feita para o órgão estadual de meio ambiente e para o Ibama, para que estes
possam acompanhar e monitorar a sua utilização.
Após o uso dos dispersantes químicos deverá ser realizado um monitoramento
ambiental nos primeiros dias e após 30 e 90 dias.
O regulamento sugere que as áreas sujeitas a um derramamento de óleo sejam
mapeadas e classificadas pelas instituições responsáveis pela gestão integrada dos
ambientes costeiros e marinhos em: áreas de exclusão – uso de dispersante não é
permitido; pré-aprovadas – uso de dispersante é permitido (exceto para as áreas de
exclusão citadas acima); e condicionadas – o uso deve ser previamente negociado com o
órgão ambiental.
Até o momento, não foi publicado nenhum documento que apresente o
mapeamento e a classificação quanto ao uso de dispersantes nas áreas sujeitas a um
derramamento de óleo.
No Brasil, também não há legislação que regulamente a técnica da queima in
situ. A minuta do decreto do PNC, citada anteriormente, prevê que as instituições
participantes do grupo de acompanhamento e avaliação encaminhem para apreciação do
Conama, proposta de critérios objetivos e matriz de apoio à decisão para a utilização da
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queima in situ e também para o uso de dispersantes e de outros agentes químicos. A
aplicação de dispersantes em subsuperfície não é explicitamente mencionada.
Com relação aos instrumentos aplicados no Brasil relacionados a um
derramamento de óleo, pode-se citar os mapas de vulnerabilidade ambiental ao óleo,
originado de duas importantes ferramentas de gerenciamento de emergências com óleo,
as Cartas SAO e a modelagem numérica de transporte e dispersão do óleo.
As Cartas SAO, elaboradas pelo MMA, constituem um instrumento para o
planejamento e para a implementação de ações de resposta a incidentes de poluição por
óleo. Elas permitem identificar os ambientes com prioridade de proteção e as eventuais
áreas de sacrifício, possibilitando o correto direcionamento dos recursos disponíveis e a
mobilização adequada das equipes de contenção e limpeza (MMA, 2011b).
O MMA considera as bacias sedimentares marítimas como a unidade
cartográfica adequada para ser mapeada. As cartas incluem a sensibilidade ambiental do
litoral ao óleo, definida por um Índice de Sensibilidade do Litoral – ISL51, os recursos
biológicos sensíveis ao óleo e as atividades econômicas que podem ser prejudicadas na
ocorrência de um incidente. O mapeamento é realizado em três níveis: estratégico, tático
e operacional ou de detalhe52 (VASCONCELOS et al., 2010).
As Cartas SAO de uma determinada bacia sedimentar são organizadas em um
atlas de sensibilidade ambiental ao óleo, que apresenta também as informações não
passíveis de representação em forma gráfica (MMA, 2011b).
A modelagem numérica de transporte e dispersão do óleo é uma importante
ferramenta na elaboração dos planos de emergência. Na modelagem são utilizadas
informações das características físico-químicas do óleo e dados ambientais, tais como,
direção e intensidade do vento, correntes e marés, buscando caracterizar o possível
comportamento da mancha em caso de vazamento de óleo. Os resultados de uma
simulação permitem ao usuário avaliar rapidamente os recursos que estão em risco e
identificar os potenciais locais para armazenamento de equipamentos de contenção e
limpeza (ROMERO et al., 2011).

51

O ISL classifica os seguimentos do litoral em hábitats, de acordo com suas características
geomorfológicas, tipo de substrato, regime hidrodinâmico, persistência natural do óleo e condições de
limpeza e remoção (MMA, 2011b).
52
Estratégico (em escala da ordem de 1:500.000, abrangendo toda a área de uma determinada bacia, ou
de bacias contíguas, em caso de bacias menores);
Tático (em escalas de 1:150.000, para todo o litoral da bacia mapeada);
Operacional ou de detalhe (em escalas de 1:10.000 a 1:50.000, para locais de alto risco/sensibilidade).
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Com relação à participação em convenções internacionais relacionadas à
poluição por óleo, o Brasil promulgou quatro delas (CCA-IMO, 2011a):
o

Convenção sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por
Óleo – CLC/69;

o

Convenção Relativa à Intervenção em Alto-Mar em Casos de Incidentes com
Poluição por Óleo – INTERVENTION/69 e seu protocolo de 1973;

o

Convenção para a Prevenção da Poluição Causada por Navios – Marpol 73/78 e
suas emendas posteriores;

o

Convenção sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de Poluição por
Óleo – OPRC/90.
A CLC/69 foi promulgada pelo decreto nº 79.437/77 e regulamentada pelo

decreto nº 83.540/79 (CCA-IMO, 2011a). O regime da convenção foi modificado em
1992 – CLC/92, mas o Brasil não é parte contratante (ITOPF, 2011b).
A INTERVENTION/69 e seu protocolo de 73 foram promulgados em 2008,
pelo decreto nº 6.478 (CCA-IMO, 2011a).
A Marpol 73, o protocolo de 78 e os anexos I a V, foram promulgados no Brasil
por meio do decreto nº 2.508/98. O Brasil ratificou o protocolo de 97 (anexo VI) em
2010, mas a sua promulgação, por meio de decreto presidencial, ainda não ocorreu
(CCA-IMO, 2011a).
A OPRC/90 foi promulgada no Brasil por intermédio do decreto nº 2.870/98. O
protocolo de 2000 (Prot-HNS) não foi ratificado (CCA-IMO, 2011a).
No entanto, existem convenções internacionais que abordam o assunto da
poluição por óleo às quais o Brasil não aderiu:
o

Convenção para a Prevenção da Poluição do Mar por Óleo – OILPOL/54 e suas
emendas53 (PALMA, 2011);

o

Convenção sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados pela Poluição por
Combustíveis de Navios – BUNKER/01 (CCA-IMO, 2011a);

o

Convenção para o Estabelecimento de um Fundo para Compensação de Danos
Causados por Poluição por Óleo – FUND/71, FUND/92 e Supp Fund/03
(ITOPF, 2011b).
Segundo SOUZA FILHO (2006), no Brasil também está em vigor convenções

que tratam das atividades marítimas de forma mais ampla, como a Convenção sobre

53

Substituída pela Marpol 73/78 (UNESCAP, 2003).
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Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias – LC/72,
a Convenção para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar – Solas/74 e a Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar – Unclos/82.
O Brasil também participa da Red Operativa de Cooperación Regional de
Autoridades Marítimas de las Américas – Rocram. Trata-se de uma organização de
caráter regional, no qual as Autoridades Marítimas de cada país atuam de forma
integrada, trocando experiências e tomando decisões conjuntas sobre questões
relacionadas à segurança e proteção marítima. Um dos objetivos da organização é a
preparação dos países para a contenção de derramamentos de óleo e o estabelecimento
de mecanismos que facilitem a cooperação e a coordenação regional, no caso de grandes
vazamentos. Além do Brasil, integram a rede: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia,
Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Perú, Uruguai e Venezuela (ROCRAM,
2012).
A Tabela 7 sintetiza a base legal referente à poluição por óleo no mar existente
no Brasil.

5.2 Função dos Agentes Envolvidos
De acordo com a legislação brasileira, diversos agentes, públicos e privados,
possuem atribuições para executar atividades referentes ao planejamento e contenção de
um derramamento de óleo no mar.
A seguir, são apresentadas as funções de cada agente envolvido no processo e o
estágio atual de desenvolvimento e execução de suas atribuições.

5.2.1 ÓRGÃOS AMBIENTAIS
5.2.1.1 Órgãos Ambientais Federais
A Lei do Óleo define como uma das atribuições do órgão ambiental federal a
fiscalização e o controle ambiental de portos organizados, instalações portuárias,
plataformas e suas instalações de apoio, quanto às exigências previstas no licenciamento
ambiental.
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Tabela 7. Síntese da base legal existente no Brasil referente à poluição por óleo no mar.

Promulgação/Publicação

Resumo

CLC/69

Decreto nº 79.437,
de 28/03/77

Assegura compensação adequada e acessível as
vítimas de danos por poluição, resultantes de descarga
de óleo proveniente de navio

Marpol 73/78 e anexos I,
II, III, IV e V

Decreto nº 2.508,
de 04/03/98

Estabelece regras para a eliminação da poluição por
óleo e outras substâncias nocivas e para a minimização
de descargas acidentais

OPRC/90

Decreto nº 2.870,
de 10/12/98

Promove a cooperação internacional e aperfeiçoa a
capacidade nacional, regional e global de preparo e
resposta

INTERVENTION/69 e seu
protocolo de 1973

Decreto nº 6.478,
de 09/07/08

Estabelece o direito do Estado costeiro tomar, em alto
mar, as medidas necessárias para prevenir, atenuar ou
eliminar os perigos graves e iminentes que
apresentem, para suas costas ou interesses conexos,
uma poluição ou ameaça de poluição das águas do mar
por óleo

Lei nº 9.966/00

28/04/00

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização
da poluição por óleo e outras substâncias nocivas ou
perigosas em águas sob jurisdição nacional

Lei nº 9.605/98

12/02/98

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente

Conama nº 265/00

27/01/00

Estabelece estratégias seguras de prevenção e gestão
de impactos ambientais gerados pelas instalações de
petróleo e derivados, após o incidente na Baía de
Guanabara

Conama nº 269/00

14/09/00

Dispõe sobre o uso de dispersantes químicos em
derramamentos de petróleo e seus derivados no mar

Decreto nº 4.136/02

20/02/02

Dispõe sobre as sanções aplicáveis às infrações às
regras de prevenção, controle e fiscalização da
poluição causada por óleo e outras substâncias nocivas
ou perigosas em águas sob jurisdição nacional,
prevista na lei nº 9.966/00

Decreto nº 4.871/03

06/11/03

Dispõe sobre a instituição dos Planos de Áreas para o
combate à poluição por óleo em águas sob jurisdição
nacional

Conama nº 398/08

11/06/08

Dispõe sobre o conteúdo mínimo do plano de
emergência individual para incidentes de poluição por
óleo em águas sob jurisdição nacional
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Desta forma, cabe a Coordenação Geral de Petróleo e Gás – CGPEG54/Ibama,
órgão responsável pelo processo de licenciamento ambiental das atividades relacionadas
a exploração e produção de óleo e gás realizadas em águas marítimas, fiscalizar todas as
exigências previstas no licenciamento ambiental, inclusive a implementação dos PEIs,
visto que o documento é uma exigência do processo.
As plataformas de perfuração são vistoriadas pela CGPEG antes da emissão da
licença de perfuração e durante a execução da atividade. As vistorias que ocorrem antes
da emissão da licença são realizadas nas sondas que chegam ao país pela primeira vez,
naquelas já aprovadas e que sofreram alterações significativas e nas sondas que foram
aprovadas há mais de dois anos (IBAMA, 2010a).
O foco da vistoria que ocorre durante a execução da atividade é os projetos
ambientais exigidos no licenciamento, principalmente, o Projeto de Controle da
Poluição – PCP, além dos fluidos de perfuração. Os treinamentos realizados para
execução do PEI e a localização e conteúdo do kit Shipboard Oil Pollution Emergency
Plan – SOPEP55 também são observados (IBAMA, 2010a).
O novo procedimento de cadastramento das plataformas de perfuração exige,
entre outros, o certificado internacional de prevenção de poluição por hidrocarbonetos
(International Oil Pollution Prevention – IOPP56) (IBAMA, 2010a).
As vistorias nas plataformas de produção também ocorrem antes e após a
emissão da licença de operação. Um dos objetivos é verificar a adequação da unidade ao
que foi aprovado no estudo ambiental. O foco das vistorias são as atividades
relacionadas ao controle da poluição, tais como: tratamento da água produzida e dos
efluentes sanitários, gerenciamento de resíduos, sistema de offloading e contenção para
produtos químicos (IBAMA, 2010b).
A CGPEG também realiza vistorias complementares nas embarcações de
emergência previstas no PEI. Dependendo da disponibilidade do órgão, os exercícios
simulados para incidentes com derramamento de óleo também são acompanhados,
geralmente com duas pessoas em cada ponto de observação: sala de emergência,
helicóptero, cenário de terra e embarcação (IBAMA, 2010b).

54

A CGPEG é uma coordenadoria subordinada a Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILIC do
Ibama.
55
O kit SOPEP é composto de acordo com as disposições da Convenção Marpol 73/78.
56
O IOPP é emitido de acordo com as disposições da Convenção Marpol 73/78.
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Outra atribuição emanada da lei nº 9.966/00 é a avaliação dos danos ambientais
causados por incidentes nos portos organizados, dutos, instalações portuárias, navios,
plataformas e suas instalações de apoio.
A CGPEG também é a responsável pela avaliação dos danos em casos de
incidentes que ocorram na região offshore. Contudo, a portaria Ibama nº 24/07
credencia a Marinha do Brasil, por meio de suas organizações militares subordinadas –
Diretoria de Portos e Costas – DPC e Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo
Moreira – IEAPM – para emissão de laudos técnicos ambientais nos incidentes de
derramamento de óleo e derivados em águas sob jurisdição nacional.
Além disso, para coordenar ações de atendimento, monitoramento e
acompanhamento de incidentes ocorridos no país, desde 2006, o Ibama passou a dispor
de um setor específico, a Coordenação Geral de Emergências Ambientais – CGEMA. A
coordenação é responsável por propor normas, critérios, padrões e procedimentos e por
fornecer assistência e apoio operacional às instituições públicas e à sociedade (IBAMA,
2008).
Para atendimento às ocorrências de incidentes ambientais, o Ibama instituiu
equipes em todos os estados brasileiros, denominadas de Comitês de Prevenção e
Atendimento a Acidentes e Emergências Ambientais – COPAEM. Tais equipes são
compostas por servidores do Ibama, com diversas formações e níveis de capacitação.
Atualmente são mais de 200 servidores designados para tal atividade em todo o
território nacional, que atuam exclusivamente nessa área. No caso de incidentes mais
graves, podem ser deslocados técnicos da sede do Ibama e especialistas na área para
auxiliarem nos trabalhos. Em 2010, os técnicos receberam treinamentos sobre PEIs,
planos de área e reabilitação da fauna marinha e participaram de simulados (IBAMA,
2011a).
O órgão toma conhecimento da emergência por meio de formulário preenchido
pela empresa ou pessoa que presenciou o incidente. O formulário está disponível no
sítio do Ibama, na internet, e deve ser enviado por e-mail ou fax. Se necessário, os
técnicos deslocam-se ao local do incidente para realização de vistoria e definição de
ações necessárias para evitar maiores danos (IBAMA, 2011b).
Está em fase de elaboração o Regulamento Interno de Emergências Ambientais
– RIEMA, o qual estabelecerá os procedimentos para atuação dos servidores do Ibama
na prevenção e atendimento às emergências ambientais (IBAMA, 2011a).
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Ainda segundo a lei nº 9.966/00, o Ibama deve encaminhar à Procuradoria-Geral
da República relatório sobre os incidentes causadores de dano ambiental. Esta atribuição
também está prevista na minuta do decreto do PNC, e visa permitir, caso seja
necessária, a aplicação de medidas judiciais.
Outra atribuição advinda da Lei do Óleo é a comunicação de irregularidades
encontradas durante a fiscalização de navios, plataformas e suas instalações de apoio ao
órgão regulador da indústria do petróleo.
Essa comunicação é feita de forma esporádica e informal, visto que atualmente
não há um fluxo de comunicação entre o Ibama e a ANP.
O decreto nº 4.871/03, que institui os planos de área, também apresenta
atribuições para os órgãos ambientais. Ele estabelece que é função do órgão ambiental
competente57 coordenar a elaboração do plano de área em articulação com instituições
públicas e privadas. Deste modo, é uma atribuição do Ibama coordenar a elaboração dos
planos referentes às atividades de exploração e produção de óleo e gás no mar,
identificando as áreas abrangidas e convocando os responsáveis pelas instalações para a
realização do trabalho de consolidação.
A Lei do Óleo, assim como a OPRC/90, também define como competência do
órgão ambiental federal a consolidação dos planos de contingência locais e regionais em
um plano nacional de contingência. Como dito anteriormente, nem os planos de área,
nem o plano nacional de contingência foram estabelecidos.
A lei nº 9.966/00 atribuiu ao MMA a responsabilidade de localizar e definir
limites das áreas ecologicamente sensíveis à poluição por óleo e outras substâncias
nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional. Para tanto, o ministério vem
confeccionando as Cartas SAO e os atlas de sensibilidade ambiental ao óleo. Segundo
MMA (2011b) já foram publicados os atlas das bacias contíguas do Ceará-Potiguar e da
Bacia de Santos.
No entanto, de acordo com MONTENEGRO (2012), o MMA também elaborou
um atlas para a Bacia do Espírito Santo e já foram confeccionados, porém não
publicados, para o sul da Bahia e litoral de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba e,
encontra-se em fase de elaboração, aqueles referentes às bacias de Campos, Pelotas, Foz

57

De acordo o art. 2º, inciso XX da resolução Conama nº 398/08, órgão ambiental competente é o órgão
de proteção e controle ambiental, do poder executivo federal, estadual ou municipal, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, responsável pelo licenciamento ambiental de
instalações portuárias, terminais, plataformas, ... , e pela sua fiscalização no âmbito de suas competências.
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do Amazonas e Pará-Maranhão. Além disso, diversos autores já realizaram o
mapeamento de outras regiões (VASCONCELOS et al., 2010).
Em relação ao uso de dispersantes químicos, a resolução Conama nº 269/00
dispõe que o Ibama deverá estabelecer uma IN com os procedimentos e exigências
necessários para a obtenção do registro de dispersantes, o que foi feito por meio da IN
Ibama nº 01/00.
5.2.1.2 Órgãos Ambientais Estaduais e Municipais
A lei nº 9.966/00 também estabelece competências para os órgãos ambientais
estaduais e municipais.
Os órgãos estaduais devem realizar o controle ambiental e fiscalizar portos
organizados, instalações portuárias, estaleiros, navios, plataformas e suas instalações de
apoio; avaliar os danos ambientais causados por incidentes ocorridos nessas unidades;
elaborar relatório sobre o incidente e encaminhar ao órgão ambiental federal; dar início,
na alçada estadual, aos procedimentos judiciais cabíveis; e comunicar à ANP
irregularidades encontradas durante a fiscalização.
Entretanto, cabe destacar que os órgãos estaduais não realizam o controle
ambiental e a fiscalização em plataformas e navios, visto que a competência para
exercer tais funções são do Ibama e da Marinha, respectivamente.
O decreto nº 83.540/79, que regulamenta a CLC/69, atribui como função dos
órgãos ambientais estaduais a execução de medidas preventivas e corretivas necessárias
à redução dos danos causados por poluição por óleo.
Segundo o relatório de incidentes de 2006/2007, os Órgãos Estaduais de Meio
Ambiente – OEMAs atuam na ocorrência de incidentes ambientais, conjuntamente com
o Ibama (IBAMA, 2008).
Como exemplo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb é a
agência ambiental do Governo do Estado de São Paulo que tem como uma das suas
atribuições desenvolver ações de controle, fiscalização e monitoramento da qualidade
ambiental, incluindo a atuação preventiva e intervencionista ligada à poluição por óleo
(GOUVEIA, 2011).
Para exercer tal função a Cetesb dispõe de recursos materiais e humanos e de um
setor de atendimento a emergências que tem por finalidade intervir em situações que
representem risco ao meio ambiente causadas por substâncias químicas, entre elas, o
óleo (GOUVEIA, 2011).
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O Instituto Estadual do Ambiente – Inea, órgão ambiental do Estado do Rio de
Janeiro, conta com o Serviço de Controle da Poluição Acidental – SCPA, que atua
diretamente ou coordena as ações de combate a incidentes com substâncias nocivas
(INEA, 2012).
Com relação à consolidação dos planos de áreas, função do órgão ambiental
responsável pelo licenciamento ambiental, o Estado de São Paulo se apresenta em
estágio mais avançado. Atualmente, dois planos de área de zonas portuárias se
encontram em fase de elaboração (POFFO, 2011).
Assim como para os órgãos ambientais federais, não há um canal para a
comunicação de irregularidades encontradas durante a fiscalização entre a ANP e os
órgãos estaduais de meio ambiente.
Já os órgãos municipais devem avaliar os danos ambientais causados por
incidentes nas marinas, clubes náuticos e outras instalações similares; elaborar relatório
sobre o incidente e encaminhar ao órgão estadual de meio ambiente; e dar início, na
alçada municipal, aos procedimentos judiciais cabíveis.
Ainda utilizando o exemplo do Estado de São Paulo, a Cetesb conta com 56
agências ambientais localizadas em diversos municípios que realizam a gestão
ambiental de forma compartilhada. Em casos de incidentes envolvendo derramamento
de óleo, as agências localizadas no litoral do estado auxiliam a companhia.
Todos os órgãos ambientais podem autuar na esfera de sua competência58.

5.2.2 ÓRGÃO REGULADOR DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO: AGÊNCIA NACIONAL
DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP
A lei nº 9.966/00, também define atribuições para a ANP, o órgão regulador da
indústria do petróleo.
A principal atribuição é fiscalizar diretamente, ou mediante convênio, as
plataformas e suas instalações de apoio, os dutos e as instalações portuárias, no que diz
respeito às atividades de pesquisa, perfuração, produção, tratamento, armazenamento e
movimentação de petróleo e seus derivados e gás natural.

58

Essa atribuição é corroborada pelo decreto nº 4.136/02: “são autoridades competentes para lavrar auto
de infração os agentes da autoridade marítima, dos órgãos ambientais federal, estaduais e municipais e do
órgão regulador da indústria do petróleo, no âmbito de suas respectivas competências”.
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Desta forma, cabe à agência fiscalizar a execução das atividades no âmbito da
segurança operacional, realizando vistorias com foco nos processos, não abrangendo
questões ambientais e de saúde ocupacional.
Por intermédio da sua Coordenadoria de Segurança Operacional – CSO, a
agência elaborou a resolução nº 43/07, que instituiu o regime de segurança operacional,
aplicável para instalações marítimas de perfuração, produção, armazenamento e
transferência, e que tem como anexo o regulamento técnico do sistema de
gerenciamento da segurança operacional.
A resolução determina que o operador da instalação deverá dispor de um sistema
de gestão que atenda às práticas do Sistema de Gerenciamento da Segurança
Operacional – SGSO instituído pela ANP. O SGSO apresenta 17 práticas de gestão
relativas à liderança, pessoal e gestão; instalações e tecnologia; e práticas operacionais.
O cumprimento do sistema é obrigação prevista nos contratos de concessão assinados
com as empresas que atuam no setor.
Até o final de 2009, término do prazo de adequação ao regulamento técnico, a
ANP realizava apenas auditorias de integridade estrutural. Hoje, a integridade estrutural
é apenas uma das práticas de gestão alvo de inspeções (ANP, 2011d).
A criação do regime de segurança operacional da ANP foi baseada em um amplo
estudo das normas regulatórias de segurança adotadas nos EUA, Canadá, Reino Unido,
Noruega e Austrália. Além disso, utilizou-se do aprendizado adquirido por
consequência de dois incidentes de grandes proporções ocorridos na Bacia de Campos:
o afundamento da P-36, em 2001, e a perda de estabilidade da P-34, em 2002 (ANP,
2011d).
Diferentemente

dos

regimes

prescritivos,

que

tendem

a

limitar

o

desenvolvimento tecnológico de sistemas complexos, o quadro regulamentar posto em
prática pela ANP é baseado na identificação de perigos iminentes e na avaliação dos
riscos associados aos processos e operações da instalação.
Os padrões, normas e boas práticas de engenharia são documentados pelo
concessionário e entregues para a ANP (Documentação de Segurança Operacional –
DSO), sujeitos à revisão e autorização da agência. O concessionário deve comprovar
que mantém controlados os riscos advindos de toda e qualquer operação executada nas
instalações e, por sua vez, se referir ao que há de mais atual nas melhores práticas e
padrões aceitos pela indústria em geral. Assim, cabe ao concessionário selecionar as
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normas e boas práticas de engenharia que será aplicada, desde que estejam em
conformidade com as disposições gerais do regulamento.
A ANP executa essa verificação por meio de auditorias periódicas realizadas nas
instalações. Há também um termo de cooperação com a Marinha do Brasil. Com base
nas perícias técnicas, que envolvem a verificação dos sistemas de comunicação,
amarração, casco, lastro, salvatagem, movimentação de pessoal e carga, propulsão,
navegação e condições gerais, são emitidas declarações de conformidade conjuntas, em
nome da Marinha do Brasil e da ANP para cada unidade marítima. Este documento
atesta o cumprimento das normas e regulamentações contidas em toda a legislação
nacional e internacional relativa às atividades marítimas de exploração, produção e
armazenamento de petróleo (ANP, 2011d).
A Figura 22 apresenta as funções exercidas pela ANP nas fiscalizações de
segurança operacional.

Figura 22. Fiscalização da segurança operacional realizada pela ANP (ANP, 2011d).
O sistema de vistoria das sondas é planejado por concessionário. Havendo
indícios de não conformidades ou quase incidentes, são vistoriadas outras sondas da
mesma empresa.
A metodologia da análise de risco prevista no SGSO inclui a recuperação do
histórico de incidentes. Dessa forma, as vistorias passam a dar atenção específica aos
fatores causais dos incidentes recentes, com foco nas especificações de projetos.

80

Como exemplo, após o incidente no Golfo do México, a ANP solicitou aos
concessionários informações acerca dos Blowout Preventers – BOPs em uso. Os
documentos foram comparados àqueles constantes dos registros da Agência. Nos casos
de divergência foram realizadas vistorias para avaliação de não-conformidades, tendo
havido um caso de interdição temporária59.
O papel da ANP vem se concentrando, portanto, na adequação dos processos e
na consequente prevenção de incidentes, inclusive daqueles que podem levar a um
derramamento de óleo no mar.
No entanto, a resolução ANP nº 43/07 esclarece que na elaboração do plano de
emergência da instalação, os cenários acidentais decorrentes da hipótese “vazamento de
óleo” poderão ser tratados somente em plano de emergência específico, tais como o
SOPEP e/ou outro plano de emergência definido por regulamento específico.
O fato de a agência participar regularmente do International Regulators’ Forum
- IRF60, em que são discutidos e tratados temas de segurança operacional, possibilita
que a mesma se mantenha permanentemente atualizada quanto à regulação de segurança
operacional (ANP, 2011d).
Ainda segundo a lei nº 9.966/00, a ANP deverá levantar dados e informações e
apurar responsabilidades sobre incidentes operacionais que, ocorridos em plataformas e
suas instalações de apoio, instalações portuárias ou dutos, tenham causado danos
ambientais. Para tanto, ela deverá ser imediatamente comunicada nos casos de
incidentes ocorridos nas instalações citadas que possam provocar poluição das águas
sob jurisdição nacional.
Dado o exposto, a ANP elaborou a resolução nº 44/09 que estabelece a
metodologia para comunicação de incidentes 61 e a IN nº 01/09 que visa sobre os
procedimentos para investigação de incidentes.
Os incidentes deverão ser comunicados imediatamente à ANP na forma prescrita
na resolução nº 44/09, por fax ou email, exceto incidentes de poluição por óleo, que
59

Informação a partir de comunicação pessoal de Raphael Moura/ANP, em nov. 2011.
O IRF é um fórum internacional composto por nove órgãos reguladores, que busca melhoria nas áreas
de segurança e saúde do setor de óleo e gás, por meio de programas e compartilhamento de informações.
61
A resolução nº 44/09 considera como incidente qualquer ocorrência, decorrente de fato ou ato
intencional ou acidental, envolvendo:
a) risco de dano ao meio ambiente ou à saúde humana;
b) dano ao meio ambiente ou à saúde humana;
c) prejuízos materiais ao patrimônio próprio ou de terceiros;
d) ocorrência de fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal próprio, para terceiros ou para as
populações; ou
e) interrupção não programada das operações por mais de 24 (vinte e quatro) horas.
60
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deverão utilizar o modelo do decreto nº 4.136/02. Além da comunicação, os
concessionários ou autorizados deverão encaminhar para a agência um relatório
detalhado do incidente em um prazo máximo de 30 dias. À ANP é facultado o
acompanhamento das investigações dos incidentes.
Esta resolução vem sofrendo críticas por parte dos concessionários e autorizados
em relação à falta de entendimento dos incidentes que devem ser comunicados,
principalmente quando se trata daqueles envolvendo risco de dano ao meio ambiente ou
à saúde humana.
Para evitar incoerências, a ANP está implantando o Sistema de Segurança
Operacional – SISO, no qual um dos módulos está relacionado à comunicação de
incidentes. O concessionário ou autorizado comunicará o ocorrido de forma online
utilizando uma lista predefinida de incidentes. Cabe à ANP autuar e multar os infratores
se o evento não for comunicado a agência.
A Lei do Óleo também atribui à ANP a responsabilidade de encaminhar os
dados, informações e resultados da apuração de incidentes que tenham causado dano
ambiental ao órgão federal de meio ambiente.
Essa função não vem sendo realizada pois a agência não é responsável pela
apuração de responsabilidades em casos de incidentes que tenham causado dano
ambiental, tais como derramamento de óleo. Entretanto, a ANP, ao receber algum
formulário de comunicação de incidente no qual o campo de comunicação ao órgão
ambiental não está assinalado, entra em contato com a empresa responsável pelo
incidente e solicita que ela também comunique ao órgão ambiental62.
Ainda de acordo com a lei nº 9.966/00, caso a ANP encontre irregularidades
durante a sua fiscalização, ela deverá comunicar à Autoridade Marítima e ao órgão
federal de meio ambiente. A comunicação à Autoridade Marítima é realizada por meio
do termo de cooperação entre os órgãos. Já em relação ao órgão federal e, como dito
anteriormente, isso vem sendo feito de maneira informal.

5.2.3 AUTORIDADE MARÍTIMA
A lei nº 9.966/00 também define atribuições para a Autoridade Marítima, que
deverão ser executadas por intermédio de suas organizações competentes.

62

Informação a partir de comunicação pessoal de Raphael Moura/ANP, em nov. de 2011.
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Uma das atribuições é a de fiscalizar navios, plataformas e suas instalações de
apoio e as cargas embarcadas, de natureza nociva ou perigosa.
Cabe à DPC a elaboração de normas para realização de vistorias e inspeções
navais e a execução destas, diretamente ou por intermédio de delegação a entidades
especializadas (DPC, 2011a).
Segundo a DPC (2011b), as perícias técnicas, realizadas em plataformas de
petróleo e embarcações que operam com petróleo e seus derivados, nacionais e
estrangeiras, estão sendo executadas pelos distritos navais com suas organizações
militares subordinadas (24 Capitanias dos Portos, 16 Delegacias e 20 Agências), sob a
supervisão funcional da DPC.
O objetivo das vistorias é garantir que as embarcações e plataformas que operam
em águas jurisdicionais brasileiras cumpram os requisitos estabelecidos pela legislação
nacional e internacional visando à segurança da navegação, a salvaguarda da vida
humana no mar e à prevenção da poluição do meio ambiente.
As vistorias são divididas em três modalidades. A primeira se refere à vistoria
naval, onde são verificados requisitos de segurança de equipamentos, dispositivos,
máquinas, casco, estrutura e estabilidade da embarcação ou plataforma. Após a vistoria
são emitidos certificados correspondentes, válidos normalmente por cinco anos, que
permitem a operação da instalação (DPC, 2011b).
A segunda vistoria possibilita a emissão da declaração de conformidade da
plataforma ou da embarcação que transporta petróleo ou seus derivados. A declaração
tem validade de um ano, portanto, pelo menos uma vez ao ano tais plataformas ou
embarcações são periciadas para verificar se estão mantendo os requisitos de segurança
conforme os certificados recebidos (DPC, 2011b).
A terceira modalidade se refere às vistorias que são realizadas de modo aleatório
(inspeção naval), sem aviso prévio, em qualquer embarcação ou plataforma com o
propósito de fiscalizar a manutenção permanente dos requisitos de segurança que
permitiram o recebimento dos certificados e da declaração de conformidade. Em 2010
foram realizadas 3.164 vistorias dessa modalidade, 830 em embarcações nacionais e
2.334 em embarcações estrangeiras (DPC, 2011b).
As vistorias nas plataformas e nas embarcações que operam com petróleo e seus
derivados são realizadas em parceria com a ANP, como dito anteriormente, por meio de
termo de cooperação. A Autoridade Marítima também utiliza as sociedades
classificadoras e entidades certificadoras para realizar inspeções em seu nome.
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De acordo com a DPC (2011b), as vistorias irão se intensificar nos próximos
anos, principalmente devido ao aumento da construção naval e a expansão das
atividades no Pré-sal.
Outra responsabilidade da Autoridade Marítima, segundo a Lei do Óleo, é a de
obter dados e informações e apurar responsabilidades sobre incidentes ocorridos em
navios, plataformas e suas instalações de apoio que tenham provocado danos
ambientais.
A investigação de incidentes é realizada pela Comissão de Investigação e
Prevenção dos Acidentes da Navegação – CIPANAVE, vinculada à Gerência de
Vistorias, Inspeções e Perícias Técnicas da DPC.
A CIPANAVE examina e investiga os incidentes da navegação nas águas
jurisdicionais brasileiras, independente da bandeira do navio ou da plataforma. O
principal objetivo da investigação é determinar as circunstâncias e causas do incidente,
com o propósito de prevenir sua recorrência (DPC, 2011c).
A investigação é realizada em conformidade com o código de investigação de
incidentes da IMO e se baseia nos seguintes documentos (DPC, 2011d):
o

Na resolução MSC.255(84), que apresenta o código de normas e práticas
internacionais recomendadas para a investigação de incidentes marítimos;

o

No apêndice da resolução A.884(21) da IMO, onde constam orientações para a
investigação dos fatores humanos nos incidentes marítimos;

o

No apêndice da Resolução A.849(20) da IMO, que apresenta orientações para
auxiliar os investigadores de incidentes.
Apesar desses documentos não mencionarem a investigação de incidentes

ocorridos em plataformas, a CIPANAVE também realiza investigações nesse tipo de
instalação (DPC, 2011c).
De acordo com a Lei do Óleo a comunicação de incidentes deve ser feita para a
Capitania dos Portos. Assim, todas as capitanias apresentam em seu site um e-mail ou
telefone para denúncia.
A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro contribui com o órgão federal do meio
ambiente realizando a coleta de amostras oleosas para fins de análise. Estas ações se dão
por meio de inspeções navais e denúncias (CPRJ, 2011).
Ainda segundo a lei nº 9.966/00 e a portaria Ibama nº 24/07, todas as
informações e resultados da apuração dos incidentes deverão ser encaminhados para o
órgão federal de meio ambiente.
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Além disso, a Autoridade Marítima deverá comunicar à ANP as irregularidades
encontradas durante a fiscalização de navios, plataformas e suas instalações de apoio,
quando relacionadas à indústria do petróleo. Isso vem sendo feito por meio do termo de
cooperação entre os órgãos.
Segundo o decreto nº 4.136/02, é responsabilidade da Autoridade Marítima
autuar e aplicar sanções relativas às infrações que envolvam transporte de óleo e
substâncias nocivas ou perigosas. De acordo com a DPC (2011b), é crescente o número
de laudos técnicos ambientais elaborados pela diretoria visando à atribuição consistente
do valor de multas, por ocasião de incidentes de derramamentos de óleo provenientes de
navios e plataformas.

5.2.4 EMPRESAS
Segundo a resolução Conama nº 398/08, os responsáveis por portos organizados,
instalações portuárias, terminais, dutos, plataformas, sondas terrestres, refinarias,
estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares deverão elaborar um PEI e
executá-los, sempre que necessário. Desta forma, é responsabilidade das empresas
iniciarem o combate aos derramamentos que ocorrerem em suas instalações.
Por fazerem parte do processo de licenciamento ambiental, os PEIs são
obrigatoriamente elaborados pelas empresas.
A elaboração dos planos de áreas, de acordo com o decreto nº 4.871/03, também
é responsabilidade das empresas (sob coordenação do órgão ambiental). O decreto
também prevê que, no caso de poluição de origem conhecida, a instalação poluidora
deverá coordenar as ações de resposta previstas no plano de área.
Como dito anteriormente, nenhum plano de área foi efetivamente criado.
Existem apenas alguns casos de simulados conjunto entre empresas e órgãos públicos,
como o desenvolvido pela Petrobras na Baía de Guanabara (CALIXTO, 2011) e os
planos de contingência regionais e corporativos desta mesma empresa (PETROBRAS,
2010a).
O Plano de Contingência Corporativo – PCCorp da Petrobras, possui uma rede
antivazamento composta por 30 embarcações de grande porte para recolhimento de
óleo; 130 embarcações de apoio; 150 mil metros de barreiras de contenção; 120 mil
metros de barreiras absorventes; 200 recolhedores de óleo; 200 mil litros de
dispersantes químicos; dez Centros de Defesa Ambiental – CDAs; 13 bases avançadas;
centros de resposta a emergência, distribuídos em mais de 20 cidades do Brasil, além da
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possível intervenção de organizações de apoio internacionais como a Clean Caribbean
and Americas (PETROBRAS, 2010a).
Os CDAs dispõem de barcos recolhedores, balsas, dispersantes químicos,
agentes biorremediadores e barreiras de contenção e absorção de óleo. A Figura 23
apresenta a rede nacional de proteção da Petrobras.
Segundo a lei nº 9.966/00, as empresas também são responsáveis pela
comunicação dos incidentes ocorridos em suas instalações que possam provocar
poluição das águas sob jurisdição nacional. A comunicação deverá ser imediatamente
feita para o órgão ambiental competente, para a Capitania dos Portos e para a ANP.
No caso de derramamento de óleo em áreas offshore, as empresas costumam
prever em seus PEIs a comunicação para a Diretoria de Controle Ambiental e para a
CGPEG, ambos setores ligados ao Ibama, para o órgão ambiental estadual, para a
Capitania dos Portos da jurisdição e para a ANP. Além de estar previsto em lei, a
comunicação de incidentes também é uma condicionante da licença ambiental.
De acordo com o decreto nº 4.136/02, as entidades que deixarem de comunicar
incidentes aos órgãos citados acima deverão pagar multa de R$ 7.000 a R$ 1.000.000,
acrescida de R$ 7.000 a cada hora a partir do evento acidental.
Importante destacar, que mais de 200 empresas do setor de óleo e gás estão
associadas ao IBP, instituto que visa promover o desenvolvimento do setor de petróleo,
gás natural e biocombustíveis. Um dos seus objetivos é a defesa do meio ambiente, da
segurança operacional e da responsabilidade social. Para isso, o IBP conta com
comissões técnicas que congrega especialistas de instituições de pesquisa,
universidades, órgãos do governo e da indústria tendo, inclusive, atuado na formulação
da resolução Conama nº 398/08 (IBP, 2012).

5.2.5 DEFESA CIVIL
A Defesa Civil tem o objetivo de reduzir e responder desastres, de criar ações
de preparação para emergências e de reconstruir as áreas afetadas. As ações se dão de
forma multissetorial e nos três níveis de governo – federal, estadual e municipal
(DEFESA CIVIL, 2011).
Segundo a Lei do Óleo e em consonância com o disposto na OPRC/90, a
Defesa Civil deverá se articular com o órgão federal de meio ambiente para consolidar
os planos de contingência locais e regionais em um plano nacional de contingência.
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Figura 23. Rede nacional de proteção da Petrobras (PETROBRAS, 2010b).
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Como já comentado, essa articulação não foi feita. Por outro lado, a
participação da Defesa Civil está prevista no comitê de suporte do PNC com a função
de mobilizar o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC e promover as articulações
junto às entidades privadas para obtenção dos recursos humanos e materiais necessários
para facilitar e ampliar as ações de resposta.
Os PEIs também costumam prever a comunicação do incidente à Defesa Civil
para que o órgão restrinja o acesso às áreas contaminadas.

5.2.6 MINISTÉRIO PÚBLICO
De acordo com a lei nº 7.347/85, o Ministério Público tem legitimidade para
propor ação civil pública principal e cautelar por danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico.

5.2.7 SOCIEDADE
Atualmente o papel da sociedade no planejamento e resposta a um incidente de
derramamento de óleo é inexpressivo. Ele ocorre apenas de forma indireta na
elaboração do PEI, visto que este plano compõe o Estudo de Impacto Ambiental – EIA,
que é passível de audiência pública.
A sociedade também pode atuar por meio de ONGs ou por denúncias.
A capacitação, para atendimentos emergenciais, de pescadores e de comunidades
que vivem próximas às instalações ou que apresentam risco de serem atingidas não é
uma atividade comum. Um exemplo de treinamento voltado para este fim foi realizado
pela empresa Ecosorb – Tecnologia de Proteção Ambiental, ligada ao Porto de Rio
Grande (TN PETRÓLEO, 2010).
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6. Proposta de Ação para a Estrutura Brasileira de
Planejamento e Resposta
O presente capítulo pretende, inicialmente, apresentar uma comparação entre o
modelo brasileiro e os internacionais analisados neste trabalho.
A partir da exposição feita nos capítulos anteriores e da citada comparação, são
propostas alternativas para as lacunas observadas no atual sistema brasileiro, visando à
melhoria da estrutura de planejamento e resposta para derramamentos de óleo no mar.

6.1 Comparação entre os Modelos Analisados
A tabela a seguir mostra, de forma comparativa, os principais aspectos
observados nos modelos internacionais e nacional, relativos ao planejamento e resposta.
Para a elaboração da tabela, considerou-se o que vem sendo praticado, e não aquilo que
está previsto na legislação.
Tabela 8. Comparação dos mecanismos de planejamento e resposta brasileiro com os
modelos internacionais analisados.
EUA

Noruega

Reino
Unido

Brasil

O país possui um plano nacional de
contingência?

S

S

S

N (1)

O país possui planos regionais de
contingência?

S

S

S

N

O país possui planos de área (2)?

S

N

S

N (3)

As instalações offshore possuem planos
de emergência?

S

S

S

S

As instâncias estaduais são envolvidas na
estrutura de planejamento e resposta?

S

S

S

N (3)

Um único plano de emergência pode
englobar diversas instalações de uma
mesma empresa?

S

-

-

S (4)

Estrutura de planejamento e resposta
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EUA

Noruega

Reino
Unido

Brasil

S

S

S

S (5)

N

S

S

N (6)

N

-

-

N (7)

S

S

-

N (7)

S

-

-

S

S (8)

S

S

N (9)

Existe um mapeamento quanto ao uso de
dispersantes?

S

-

S

S (10)

A utilização de dispersantes em
subsuperfície é permitida?

S

-

S

N (11)

A queima in situ é permitida?

S

S

S

N (11)

Há um mapeamento com as áreas onde a
queima in situ é permitida?

S

-

-

N

O país possui um sistema de informação
ambiental?

-

S

S

N

São utilizados mapas de sensibilidade
ambiental?

S

S

S

S

S

S

S

S

O compartilhamento de equipamentos
com outras empresas, por meio de
acordos e associações, é permitido?
A estrutura de planejamento e resposta
conta com equipamentos
governamentais?
As comunidades com risco de serem
afetadas são previamente treinadas para
auxiliar em uma emergência?
Existem acordos com barcos de apoio
(“navios de oportunidade”) para auxiliar
em uma emergência?
Dispersantes químicos
Existe um inventário com os dispersantes
que podem ser utilizados durante um
incidente?
É necessária uma autorização para o uso
de dispersantes?

Queima in situ

Sistemas de informação ambiental

Convenções, fundos e acordos
O país é signatário de convenções
relacionadas à prevenção da poluição?
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O país é signatário de convenções
relacionadas ao preparo e resposta?
O país é signatário de convenções
relacionadas à responsabilidade civil por
danos?
O país é signatário de
convenções relacionadas a fundos para
compensação de danos?
O país possui fundo próprio para
compensação de danos?
O país mantém acordos internacionais?

EUA

Noruega

Reino
Unido

Brasil

S

S

S

S

N

S

S

S

N

S

S

N

S

-

N

N

S

S

S

S

N

-

S

N

S

-

S

N

Outros
As empresas precisam apresentar
garantias financeiras de que são capazes
de arcar com os custos envolvidos em um
derramamento de óleo (12)?
As empresas precisam apresentar
garantias financeiras de que são capazes
de custear medidas de contenção de óleo
proveniente de um blowout?
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)

O decreto de criação do PNC está sendo finalizado e será encaminhado para a Casa Civil;
O plano de área brasileiro corresponde à consolidação dos PEIs, ou seja, implica na participação direta
das empresas, diferentemente dos demais países, onde a estrutura é composta apenas por entes
governamentais;
Até o momento, os planos de área não foram formalmente estabelecidos. A coordenação para
elaboração do plano é do órgão ambiental responsável pelo licenciamento. Para os casos de portos e
instalações portuárias a competência é estadual, o que implica no envolvimento desses órgãos;
A resolução Conama nº 398/08 prevê o compartilhamento da estrutura organizacional, de recursos e
de procedimentos apenas para PEIs de instalações do mesmo empreendedor, inseridas em uma mesma
área geográfica;
No Brasil, é possível a subcontratação de empresas prestadoras de serviço, tais como HidroClean
Proteção Ambiental e Alpina Briggs;
A Cetesb, órgão de meio ambiente do Estado de São Paulo, possui alguns equipamentos para
combater manchas de origem desconhecida;
A resolução Conama nº 398/08 não exige a execução desses procedimentos. No entanto, as empresas
não estão proibidas de fazê-los;
A autorização para o uso de dispersantes químicos, nas áreas pré-autorizadas, é necessária apenas 48 h
após o incidente, não sendo requerida no caso de aplicação imediatamente após o vazamento;
Os preceitos da resolução Conama nº 269/00 e do seu regulamento devem ser respeitados;
O regulamento da resolução Conama nº 269/00 apresenta, de forma genérica, os locais onde o uso de
dispersantes é proibido. No entanto, a mesma sugere que as áreas sujeitas a derramamentos de óleo
sejam classificadas quanto à utilização de dispersantes, o que ainda não foi feito;
A legislação brasileira existente não dispõe sobre a utilização dessas técnicas;
Além das garantias previstas nas convenções relacionadas à responsabilidade civil e a fundos para
compensação de danos.

- Informação não disponível
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6.2 Proposta de Ação
Com base na análise comparativa apresentada anteriormente, e nos capítulos
precedentes, são propostas algumas ações para as lacunas identificadas na estrutura de
planejamento e resposta brasileira. As propostas, expostas de forma esquemática, vão
desde a revisão de resoluções até a criação de novos instrumentos. Para alguns casos,
são apresentadas apenas reflexões sobre o assunto.
i. Plano Nacional de Contingência - PNC
Ação:

Criação de um plano nacional de contingência.

Objetivos:

Atender a convenção OPRC/90, a lei nº 9.966/00 e a Agenda 2163;
Criar

uma

estrutura

organizacional

de

resposta

para

grandes

derramamentos de óleo.
Descrição:
O Brasil discute a elaboração de um plano nacional de contingência há mais de
uma década, sem chegar à promulgação de algum instrumento. Com o aumento da
exploração e produção em áreas cada vez mais remotas, como o Pré-sal, o país se torna
vulnerável sem um PNC.
No entanto, não se pode dizer que o país carece de estruturas de resposta para
incidentes de grande porte. A Petrobras, devido à sua posição dominante na produção
brasileira de petróleo (90%), construiu um arcabouço muito além daquele exigido na
resolução Conama nº 398/08 e ainda mantém um acordo internacional com a Clean
Caribbean and Americas.
Porém, países que também possuem operadoras que se destacam pelo volume de
produção contam com um plano nacional de contingência. Na Noruega, por exemplo, a
Statoil, empresa estatal assim como a Petrobras, é responsável por 80% da produção do
país (MPE, 2012) e isso não impediu que o país criasse uma estrutura de resposta bem
estruturada. A diferença, provavelmente, se dá pelo fato de a Petrobras ter sido a
primeira empresa a produzir petróleo no Brasil e manter-se como empresa executora do
63

Em 1992, no Rio de Janeiro, a Cúpula da Terra, ao abordar questões relacionadas ao meio ambiente e
ao desenvolvimento, teve como resultado a Agenda 21, com 40 capítulos, sendo o 17º dedicado à
proteção dos recursos de água doce e dos oceanos. A agenda dispõe que cada Estado costeiro considere a
possibilidade de estabelecer mecanismos que compreendam a elaboração de planos de emergência para
vazamentos de óleo.
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monopólio da União por quase 40 anos, diferentemente da Noruega, onde a Statoil foi
criada após o início das atividades.
Após o incidente no Campo de Frade, na Bacia de Campos, a minuta proposta
para a elaboração de um decreto de criação do PNC voltou a ser debatida agregando,
principalmente, as experiências adquiridas durante a resposta ao incidente.
A inclusão na estrutura de resposta de um grupo de acompanhamento e
avaliação formado pela Autoridade Marítima, ANP e Ibama, trouxe para o texto
proposto aspectos intrínsecos do país, já que a versão anterior apresentava
características muito semelhantes àquelas encontradas no PNC norte-americano.
A minuta do decreto, apesar de definir uma estrutura de resposta, diretrizes e
responsabilidades, ainda carece de definições quanto aos aspectos operacionais. O texto
prevê como atribuição do comitê executivo a elaboração de um manual que contenha
tais procedimentos. Desta forma, mesmo com a publicação do decreto, os aspectos
operacionais só serão discutidos a posteriori.
O que ainda não está decidido é o limite de atuação do PNC. Teremos um papel
apenas de supervisão ou possuiremos equipamentos para dar suporte à emergência? A
estrutura organizacional dos Estados Unidos não utiliza equipamentos próprios do
governo. Eles atuam apenas supervisionando e direcionando as ações de resposta. Já a
Noruega e o Reino Unido possuem equipamentos próprios, com o propósito de serem
utilizados por ocasião de um grande evento acidental.
Caso se opte pela aquisição de equipamentos para a execução de ações de
resposta, é necessária a indicação de uma instância responsável pela guarda e
manutenção do material e que mantenha uma equipe treinada para utilizá-los. Neste
caso, sugerem-se três possibilidades: OEMAs, COPAEM/Ibama ou Distritos
Navais/Marinha do Brasil.
Embora a minuta do decreto inclua os OEMAs no comitê de suporte na
ocorrência de risco de toque na costa, o papel dessas instituições ainda é inexpressivo na
estrutura de resposta. Hoje, a maioria dos OEMAs não possui equipes treinadas e,
tampouco, são aparelhados para combater um derramamento de óleo de grande porte
que atinja a linha de costa. Contudo, os órgãos ambientais dos estados de São Paulo e
Rio de Janeiro, Cetesb e Inea, respectivamente, são aqueles considerados mais bem
estruturados. Esses estados são defrontantes com a área do Pré-sal.
Os COPAEMs, comitês de atendimento a emergências do Ibama, foram
instituídos em todos os estados brasileiros e as equipes estão sendo constantemente
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treinadas. Já os Distritos Navais, que têm como compromisso executar as tarefas de
responsabilidade da Marinha do Brasil, contam com nove jurisdições que possuem
instalações com capacidade para armazenar equipamentos.
Ainda que se decida pela não aquisição de equipamentos, é necessário que as
três instâncias citadas anteriormente possuam um quadro técnico adequado para auxiliar
em derramamentos de grande escala.
Também não foi decidido o papel do governo na identificação e no
monitoramento de vazamentos de óleo por imagens de satélite 64 . A utilização dessa
técnica, em comparação com os métodos tradicionais, permite monitorar uma área de
abrangência maior e em tempo quase real.
Mesmo a resolução Conama nº 398/08 exigindo que as empresas monitorem a
mancha de óleo derramado, o setor público deve ter seu próprio sistema de identificação
e monitoramento para não depender do setor privado. Assim, um dos órgãos do grupo
de acompanhamento e avaliação, no caso ANP, Ibama ou Marinha do Brasil, poderiam
firmar contrato com empresas ou convênio com universidades visando um
monitoramento contínuo, ou seja, antes, durante e após o incidente, pelo menos das
bacias sedimentares localizadas na área do Pré-sal. As informações poderiam ser
replicadas para os três órgãos.
A minuta do decreto também não menciona a participação da sociedade como
força ativa na resposta a incidentes. Para eventos acidentais de grande porte é
indispensável a colaboração de barcos de apoio (“navios de oportunidade”), que já
devem estar previamente cadastrados e com uma tripulação minimamente treinada para
combate à emergência. A área do Pré-sal é objeto de um esforço de pesca mais
organizado, incluindo frotas industriais, associações de pescadores e sindicatos, que
poderiam desempenhar um papel muito importante na proteção da linha de costa se
incluídos na estratégia de preparação. É importante também fornecer condições básicas
para absorver os voluntários que, possivelmente, irão se apresentar no caso de um
grande incidente, à semelhança do que se observou no Golfo do México. Provavelmente
essa questão será tratada no manual do PNC.
Dado o exposto, é imprescindível a criação de um PNC, visto que se trata de um
instrumento essencial para o planejamento e resposta de grandes incidentes com
derramamentos de óleo. Não se pode partir do pressuposto que a Petrobras poderá atuar
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Informação a partir de comunicação pessoal de Silvio Jablonski/ANP, em fev. 2012.
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como substituta do PNC, já que este depende da formação e da mobilização de toda uma
estrutura organizacional de combate, que envolve diversos atores.
ii. Plano de área
Ação:

Criação de planos de área.

Objetivos: Cumprir o decreto nº 4.871/03 ou o instrumento que vier a substituí-lo;
Estabelecer estruturas de resposta para derramamentos de óleo, em nível
local, dentro de uma área de concentração.
Descrição:
Mesmo após oito anos da assinatura do decreto nº 4.871/03, ainda não há
nenhum plano de área formalmente estabelecido para combater incidentes que ocorram
dentro de uma mesma área de concentração. Encontra-se em elaboração planos para
regiões costeiras e portuárias.
O que na prática existe é o compartilhamento de estruturas de resposta para
instalações de um mesmo empreendedor, dentro de uma mesma área geográfica. Como
exemplo, tem-se o Plano de Emergência para Vazamento de Óleo – PEVO, da
Petrobras, para as bacias de Santos, Campos, Espírito Santo, Sergipe-Alagoas e
Potiguar-Ceará.
A competência para coordenação da elaboração dos planos de área de
plataformas e suas instalações de apoio, em ambiente offshore, é do Ibama, órgão
responsável pelo licenciamento ambiental. No entanto, ele deve se articular com
instituições públicas e privadas, o que inclui a participação dos órgãos estaduais de
meio ambiente.
O incidente no Golfo do México mostrou que foi fundamental a adoção de uma
estrutura de resposta integrada. A utilização de estratégias modulares para proteção e
recuperação da linha de costa baseadas no SCAT, similar aos IUAs noruegueses, foi
uma ferramenta essencial para lidar com o impacto costeiro e minimizar as suas
consequências.
Os mesmos comentários realizados no item anterior, referentes a treinamentos
de equipes de instituições governamentais, contratos com embarcações de apoio e
cadastramento de voluntários, são válidos para os planos de área.
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Assim, considera-se de fundamental importância o estabelecimento de planos
de área para áreas de concentração de plataformas, principalmente na região do Pré-sal.
Os órgãos ambientais estaduais deveriam se articular para elaborar planos de áreas para
as regiões passíveis de sofrerem as consequências de derramamentos provenientes desse
polo, ou seja, litoral dos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito
Santo. É essencial a integração das empresas envolvidas e a familiarização com as
condições da região, bem como do órgão ambiental competente como forma de garantir
a coerência com as demais ações relacionadas ao planejamento e resposta.

iii. Planos de Emergência Individual – PEI

Ação:

Aumento do rigor por parte do órgão ambiental federal na análise dos PEIs.

Objetivos: Exigir que os operadores apresentem informações mais robustas quanto à
utilização de dispersantes químicos e ao monitoramento das manchas de
óleo;
Incluir metodologia para treinamento das comunidades passíveis de serem
afetadas;
Exigir que os operadores firmem contratos com “navios de oportunidade”.
Descrição:
Em relação às estruturas de resposta previstas no Brasil, o PEI é o único que
está sendo implementado regularmente, já que a sua elaboração é exigência do processo
de licenciamento ambiental.
Por ser uma resolução que sofreu revisão há poucos anos, considera-se que a
Conama nº 398/08, apesar de muitas vezes confusa, engloba os principais aspectos
necessários ao combate da emergência por parte do operador, sendo inclusive
“conservadora” em relação aos volumes sugeridos para os cenários de derramamentos.
Como exemplo, o cálculo do volume de pior caso para as plataformas de
perfuração e produção, que considera a perda de controle do poço durante 30 dias,
sempre foi criticado por parte das empresas. No entanto, o incidente em Macondo
mostrou que esse volume não só é possível, como também superável.
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Alguns itens apresentados nos PEIs poderiam ser melhor explorados pelas
empresas, que muitas vezes apresentam informações superficiais, e mais exigidos pelo
órgão ambiental.
No item “3.5.4. procedimentos para o monitoramento da mancha de óleo
derramado”, com relação ao uso de imagens de satélite, os operadores não apresentam
um planejamento consistente. Em sua maioria, apenas são citadas as empresas que
poderão prestar esse tipo de serviço, ou seja, as informações apresentadas não são
taxativas e sim, especulativas.
O mesmo ocorre para o item “3.5.6. procedimentos para dispersão mecânica e
química do óleo derramado”, no qual algumas empresas informam apenas que, caso
optem pelo uso da técnica, respeitarão as diretrizes da resolução Conama nº 269/00;
outras apresentam também o certificado de registro do produto junto ao Ibama. Nos
Estados Unidos, por exemplo, no plano de emergência da instalação devem constar
informações sobre a disponibilidade e a localização do produto. No Brasil, nem todos os
PEIs apresentam esse tipo de informação.
O PEI também não exige o envolvimento da empresa poluidora com as
comunidades afetadas. Utilizando como exemplo a estrutura de resposta norueguesa, o
plano deveria prever a participação das comunidades passíveis de serem afetadas pelo
derramamento de óleo no combate a emergência, por meio de cadastramento prévio de
voluntários e treinamentos. Acordos com “navios de oportunidade”, ou seja,
embarcações de pescadores locais, também poderiam estar previstos nos planos.
Outro ponto que merece destaque é a realização de exercícios simulados, que
objetivam verificar a eficácia da estrutura de resposta e detectar a necessidade de
revisão do PEI. Segundo CARVALHO (2010), diversos simulados executados entre
2009 e 2010 pela Petrobras, inclusive na Bacia de Santos, foram considerados
insatisfatórios pelo Ibama. Acrescenta-se o fato de que uma das multas aplicadas à
Chevron, por ocasião do incidente no Campo de Frade, se refere ao não cumprimento de
maneira eficiente do PEI. Esses acontecimentos demonstram que a execução dos planos
ainda carece de melhoria.
Pelo exposto, considera-se que a resolução Conama nº 398/08 atende ao seu
objetivo. No entanto, apesar das dificuldades do órgão ambiental relacionadas à falta de
recursos humanos e financeiros, o conteúdo do PEI deveria ser melhor avaliado na etapa
de licenciamento. Além disso, a norma deveria conter dispositivos que implicassem no
envolvimento das comunidades passíveis de serem afetadas.
97

iv. Dispersantes químicos
Revisão da resolução Conama nº 269/00 e do seu regulamento65.

Ação:

Objetivos: Esclarecer os critérios para a utilização de dispersantes;
Mapear efetivamente as áreas quanto à possibilidade de usar dispersantes;
Incluir a utilização da técnica de aplicação de dispersantes em
subsuperfície.
Descrição:
A resolução Conama nº 269/00, por meio do regulamento para o uso de
dispersantes químicos em derrames de óleo no mar, detalha os critérios para a utilização
do produto.
A resolução apresenta uma árvore de decisão que objetiva facilitar a tomada de
decisão do coordenador das operações. A árvore de decisão indica que a aplicação de
dispersante homologado deve ser utilizado quando há riscos para a vida humana, perigo
de incêndio na instalação e/ou embarcação; ou quando a contenção e o recolhimento do
óleo, por meio mecânico ou outro meio, seja ineficiente e a mancha se deslocar para
áreas sensíveis66.
Caso o empreendedor não tenha certeza quanto ao deslocamento da mancha
para áreas sensíveis, a janela de oportunidade para a aplicação do dispersante pode ser
ultrapassada, visto que o tempo necessário para a tomada de decisão pode levar à
intemperização do óleo, impossibilitando a utilização do dispersante, já que essa
situação é uma daquelas que, de acordo com a resolução, restringem o uso do produto.
Contudo, entende-se que a resolução permite que a decisão pela necessidade do
uso de dispersantes seja do empreendedor, nos casos não restritos, tendo o mesmo
apenas o compromisso de comunicar a sua escolha ao Ibama e aos órgãos ambientais
estaduais.
Porém, em 2001, por ocasião do incidente com a plataforma P-36, o Ibama
multou a Petrobras por empregar dispersantes químicos, mesmo após a justificativa da
empresa de que as más condições de tempo impossibilitaram o uso das usuais técnicas
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Sempre que a resolução Conama nº 269/00 for citada, subentende-se que o regulamento para uso de
dispersantes químicos em derrames de óleo no mar também está sendo considerado.
66
A resolução Conama nº 269/00 apresenta uma lista não exaustiva de áreas sensíveis: manguezais,
marismas, recifes de corais, lagunas, restingas, baixios expostos pela maré, unidades de conservação,
parques ecológicos e reservas ambientais.
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para contenção e recolhimento do óleo (JUSBRASIL, 2012). Aparentemente a multa
teria sido aplicada devido à quantidade de dispersante utilizada pela Petrobras,
considerada como exagerada pelo órgão ambiental.
No entanto, apesar de a resolução dispor sobre a necessidade de um
planejamento prévio que considere os equipamentos disponíveis, a quantidade e o tipo
de produto a ser utilizado, e apresentar os métodos e as formas de aplicação, inclusive
com exemplo e tabelas para subsidiar essas ações, a mesma não fixa taxas de aplicação.
A título de comparação, é importante destacar que atualmente o Brasil só
dispõe de dois produtos homologados – COREXIT EC9500A e ULTRASPERSE II –
(IBAMA, 2011c), enquanto que nos Estados Unidos esse número chega a 1767 (EPA,
2012).
Tem-se também que as áreas e condições de restrição hoje apresentadas na
resolução Conama nº 269/00 englobam praticamente todo o mar territorial e parte da
Zona Econômica Exclusiva – ZEE (migração e reprodução de espécies, existência de
populações de peixes e crustáceos de interesse comercial, etc.). Segundo a resolução,
essas áreas devem estar previstas em mapas de sensibilidade. Porém, não fica claro
quem deve confeccionar esses mapas. Seriam as empresas durante a elaboração da
análise de vulnerabilidade prevista na resolução Conama nº 398/08 ou o MMA,
responsável pela confecção das Cartas SAO?
Como apresentado no capítulo 5, a resolução já adianta a possibilidade de um
mapeamento prévio de áreas passíveis ou não de uso de dispersantes. No entanto, a
recomendação jamais foi atendida pelo MMA ou órgãos estaduais de meio ambiente,
instâncias responsáveis pela “gestão integrada dos ambientes costeiros e marinho”. A
prática adotada nos Estados Unidos, pela qual os planos regionais e de área determinam
claramente os locais passíveis de uso ou com restrição aos dispersantes, pode ser
considerada um exemplo adequado de solução.
A técnica de aplicação de dispersantes em subsuperfície, utilizada nos Estados
Unidos, no incidente do Golfo do México, e discutida pelo OSPRAG, no Reino Unido,
também deve fazer parte do escopo legal brasileiro.
Desta forma, o que se observa é que a resolução Conama nº 269/00 não confere
segurança jurídica para o uso da técnica pelo poluidor. Sugere-se que a mesma seja
revisada para incluir e esclarecer as considerações mencionadas acima.
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Considerando outros agentes químicos e biorremediadores, são 105 produtos homologados nos EUA
(EPA, 2012).
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v. Queima in situ
Ação:

Criação de um instrumento legal que aborde a técnica da queima in situ.

Objetivos: Estabelecer critérios para o uso da técnica;
Mapear áreas quanto à possibilidade de utilização da técnica.
Descrição:
A queima in situ, assim como as demais formas utilizadas para remoção do
óleo, apresenta aspectos positivos e negativos. Porém, o método é considerado viável
em diversos países, uma vez que elimina rapidamente o óleo da coluna d’água, evitando
que a mancha se desloque para áreas sensíveis.
No Brasil essa técnica não é legalizada como opção de resposta para
derramamentos de óleo no mar. Até que as autoridades se reúnam durante um incidente
para decidir pelo uso ou não do método, o óleo já sofreu processos de intemperização,
como espalhamento, fazendo com que a sua utilização se torne ineficiente.
Com isso, sugere-se a criação de um documento legal, tal como resolução
Conama ou instrução normativa do Ibama, que disponha sobre a utilização da técnica da
queima in situ, estabelecendo critérios bem definidos para o seu uso. Além disso, é
necessária a classificação das áreas passíveis de serem atingidas por derramamentos de
óleo em zonas onde o método seria permitido, avaliado caso a caso ou proibido.
vi. Sistemas de informações ambientais
Ação:

Criação de um sistema de informações ambientais.

Objetivos: Elaborar Cartas SAO para as bacias sedimentares marítimas;
Mapear as áreas passíveis de sofrerem derramamentos de óleo.
Descrição:
As Cartas SAO são instrumentos que subsidiam o planejamento de
contingência nas escalas nacional, regional e local, ou seja, desde o PNC, passando
pelos planos de área e alcançando os PEIs. A sua elaboração permite a criação de
estratégias de resposta que facilitam a tomada de decisão quanto às prioridades de
proteção dos ambientes costeiros e marinhos.
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Como apresentado no capítulo 5, o MMA é a instância responsável pela
elaboração das Cartas SAO. O órgão publicou em 2002 o documento “Especificações e
normas técnicas para elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para
derramamentos de óleo”, que visa padronizar a elaboração das Cartas SAO (MMA,
2011b).
De acordo com MMA (2011b), há previsão de confecção de nove atlas de
sensibilidade ambiental ao óleo: Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Ceará-Potiguar,
Sergipe-Alagoas-Pernambuco-Paraíba, Camamu-Almada, Espírito-Santo, Campos,
Santos e Pelotas.
Apesar de MONTENEGRO (2012) informar que o atlas da Bacia do EspíritoSanto já foi publicado e que os demais já foram ou estão sendo elaborados, o MMA
apresenta como concluído somente aqueles referentes às bacias do Ceará-Potiguar e
Santos. Tem-se que, dez anos após a elaboração das especificações para a confecção
das cartas, apenas dois atlas foram publicados.
Como instrumento previsto nos três níveis de resposta existentes no Brasil e
com o aumento da produção de óleo e gás, as Cartas SAO devem ser confeccionadas
para todas as bacias sedimentares brasileiras. Hoje a Bacia de Campos responde por
cerca de 80% da produção brasileira, o que sugere a elaboração prioritária de um atlas
para essa região.
Além do MMA, outros atores confeccionam mapas de sensibilidade, tais como
empresas, universidades e centros de pesquisa (VASCONCELOS et al., 2010). No
entanto, essas informações ficam dispersas, o que faz com o seu uso seja prejudicado.
Importante ressaltar que alguns pesquisadores consideram a metodologia para a
elaboração das Cartas SAO deficiente. Um dos problemas é a avaliação apenas de
fatores geológicos para a obtenção do ISL e a limitação do método, que se baseia
somente em mapeamentos 2D (NICOLODI, 2012 apud MONTENEGRO, 2012).
ROMERO et al. (2011), apresenta uma proposta para a confecção de mapas de
vulnerabilidade utilizando um modelo tridimensional, ou seja, capaz de representar a
mancha de óleo na superfície do mar, na linha de costa e na coluna d’água.
Como exemplo internacional, a Noruega possui um banco de dados de recursos
marinhos, que inclui mapas de sensibilidade ambiental, e o Reino Unido conta com o
Coastal and Marine Resource Atlas, mapa interativo que apresenta, entre outras
informações, os recursos ambientais das áreas marítimas.
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Contudo, torna-se necessária a criação de um sistema de informações
ambientais onde as cartas, elaboradas com a mesma especificação (classificação de
áreas sensíveis, simbologia, etc.), e as informações necessárias para a sua confecção
fiquem disponíveis para as partes interessadas em um ambiente de fácil acesso.
vii. Sistemas de contenção em subsuperfície
Ação:

Criação de um instrumento exigindo que o empreendedor possua recursos
para conter um fluxo indesejado de óleo.

Objetivo:

Conter um fluxo indesejado de óleo de maneira rápida.

Descrição:
A experiência no Golfo do México mostrou a necessidade do desenvolvimento
de novas tecnologias para conter fluxos indesejados de óleo provenientes de poços
localizados em águas profundas. Os sistemas de contenção e capeamento, apresentados
no capítulo 3, são construídos visando esse objetivo.
Diversas empresas e instituições concluíram quanto à necessidade de se manter
sistemas dessa natureza em prontidão (standby). Além disso, órgãos reguladores de
alguns países começaram a exigir que as empresas apresentassem garantias de que
possuem recursos para conter vazamentos em caso de blowout. Nos Estados Unidos, por
exemplo, os operadores devem provar que os equipamentos necessários para contenção
ou capeamento do poço estarão disponíveis imediatamente após o incidente. Já no
Reino Unido, eles devem apresentar garantias de que possuem condições financeiras
para perfurar um poço de alívio.
Não se pode ignorar a possibilidade de que um incidente de grande porte
ocorra em águas profundas brasileiras. Desta forma, há de se refletir sobre a
possibilidade de determinar que as empresas que operam no Pré-sal possuam
equipamentos de contenção ou capeamento ou tenham acordos com instituições que os
forneçam. O sistema deve ser planejado para ser utilizado em condições adversas
(pressão, temperatura, etc.) como aquelas encontradas na região do Pré-sal. A exigência
de contratos preestabelecidos visa garantir agilidade no procedimento de contenção do
óleo, minimizando o impacto ambiental.
A partir das discussões no âmbito da OGP, que reúne as principais produtoras
de óleo e gás do mundo, incluindo a Petrobras, foi desenvolvido o Subsea Well
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Response Project, no qual se planeja deixar à disposição dos operadores ao menos
quatro sistemas de capeamento ao redor do mundo. O Brasil é uma das opções.
Mesmo o equipamento sendo utilizado pós-vazamento, considera-se que, por
se tratar de uma tecnologia submarina, a ANP seria a instância mais adequada para fazer
esse tipo de exigência, que poderia ser realizada por meio de resolução.
viii. Compensação de danos e ações de resposta
Ação:

Estabelecimento de um fundo para compensação de danos e ações de
resposta, causados por derramamentos de óleo provenientes de plataformas.

Objetivo:

Dispor de recursos financeiros para compensação de danos e ações de
resposta.

Descrição:
Comparado com o cenário internacional, o Brasil ainda carece de participação
em convenções consideradas relevantes em casos de incidentes com derramamento de
óleo no mar. Nota-se que o país é signatário de convenções para responsabilidade civil e
compensação por danos, no caso somente a CLC/69, e prevenção da poluição e
resposta. O que falta é a participação em convenções que estabelecem fundos
internacionais, tais como a Fund/92 e a Supp Fund/03.
Analisando de maneira mais aprofundada o escopo de atuação das convenções
relacionadas ao estabelecimento de fundos, percebe-se que essas mencionam apenas a
poluição por óleo derivada de navios, que são definidos como embarcações que
efetivamente transportam óleo, ou seja, possivelmente, não se aplicam aos danos
causados por incidentes com derramamento de óleo provenientes de plataformas.
Assim, para o caso brasileiro, a adesão a convenções relacionadas a fundos
para compensação de danos preencheria apenas a lacuna referente ao transporte de óleo.
Os incidentes relacionados à exploração e produção de petróleo ainda estariam
descobertos.
O decreto nº 4.136/02 prevê sanções que variam de R$ 1.000 a R$ 50.000.000.
Entretanto, os valores arrecadados são destinados aos órgãos que as aplicam. Como se
trata de multa, não há a obrigatoriedade de o recurso ser direcionado para a mitigação
ou compensação dos danos causados pelo incidente.

103

Acrescenta-se que com a modificação da Lei do Petróleo, a parcela da
participação especial que cabia ao MMA e que poderia ser aplicada em sistemas de
contingência que incluíssem prevenção, controle e combate e resposta à poluição por
óleo, será integralmente destinada ao fundo social, já criado68.
Com isso, no 3º trimestre de 2011, o montante destinado ao MMA
correspondeu a aproximadamente R$ 324 milhões. O órgão ainda receberá a parcela
referente aos campos em produção que pagam participação especial localizados fora do
polígono do Pré-sal. Nesse mesmo período, esses campos responderam por menos de
2% da arrecadação total (ANP, 2011e). Porém, tudo indica que esse recurso
orçamentário vem sendo contingenciado.
Desta forma, a criação de um fundo nacional, a semelhança do OSLTF
existente nos Estados Unidos, possivelmente seria o meio mais apropriado para
constituição de reserva visando à compensação de danos ocasionados por incidentes
com derramamentos de óleo provenientes das atividades de exploração e produção. O
fundo seria utilizado para pagar indenizações e até mesmo para custear ações de
resposta, sendo o montante gasto posteriormente ressarcido pelo poluidor.
Mesmo não se tratando necessariamente de um fundo, outra opção seria o
estabelecimento de uma associação, como a OPOL no Reino Unido, onde a participação
implicaria em aceitar a responsabilidade estrita pelos danos, até um limite
preestabelecido, garantida por alguma forma de seguro ou compromisso bancário. Neste
caso, os operadores seriam obrigados a demonstrar que possuem recursos financeiros
suficientes para arcar com as consequências de um vazamento.
O projeto de lei nº 7.525/10, elaborado imediatamente após o incidente no
Golfo do México e atualmente em discussão na Câmara dos Deputados, prevê a
constituição de reserva especial para a cobertura de danos ambientais e
socioeconômicos causados por vazamentos de óleo e gás provenientes das atividades de
exploração e produção. A proposta estabelece que os contratos para blocos exploratórios
localizados no mar, sejam de partilha ou concessão, deverão conter cláusula que obrigue
o contratado a destinar, no mínimo, 2% da receita líquida para o fundo.

68

O decreto nº 7.657/11 estabeleceu um período de transição até 2015 para os campos que começaram a
produzir até 31/12/2009. Atualmente, somente a parcela da participação especial proveniente do campo
de Lula está indo para o fundo social.
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A título de exemplo do quanto poderia ser arrecadado, 2% da receita líquida de
um grande campo produtor, como Marlim (ANP, 2011e), significaria algo em torno de
R$ 200 milhões por ano.
Com a ausência de um fundo, deve-se refletir sobre o modo como o poluidor
irá ressarcir os custos gastos pelas instâncias governamentais. Hoje o ressarcimento se
dá por via judicial, o que dificulta o processo. No Reino Unido, o OSPRAG também
está estudando maneiras dos setores públicos serem ressarcidos quando o limite da
OPOL for ultrapassado (OSPRAG, 2011).
A tendência internacional sugere a necessidade do estabelecimento de um
fundo, ou mecanismo similar, no Brasil para a resolução das consequências resultantes
de derramamentos de óleo provenientes das instalações de exploração e produção.
ix. Compartilhamento de equipamentos entre as empresas operadoras
Ação:

Estabelecimento de uma associação composta por empresas operadoras
para o compartilhamento de equipamentos.

Objetivos: Quantificar a estrutura de resposta disponível no Brasil;
Facilitar a fiscalização por parte dos órgãos reguladores.
Descrição:
No Brasil a estrutura de resposta para derramamentos de óleo, ou seja,
quantidade de barreiras, skimmers, etc., não é conhecida. Há a previsão de que essas
informações constem no Sisnóleo, instrumento a ser criado no âmbito do PNC, de
acordo com a minuta do decreto atualmente em discussão.
Apesar de não abordado de maneira explícita neste trabalho, o sistema
canadense exige a certificação das empresas fornecedoras de equipamentos para
resposta. A verificação da capacidade de resposta, incluindo equipamentos, mão de obra
especializada e procedimentos, fica restrita apenas a quatro organizações, com áreas de
atuação predefinidas (ITOPF, 2011c). O maior benefício é a facilitação da fiscalização
por parte dos órgãos reguladores. Como os órgãos sabem exatamente a quantidade de
equipamentos disponíveis, esses apenas verificam os contratos das operadoras com as
empresas certificadas.
Nem na Noruega, nem nos Estados Unidos os equipamentos de resposta são
checados ou certificados por uma terceira parte (DNV, 2010). Porém, na Noruega, como
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apresentado no capítulo 4, as empresas contam com a NOFO para auxiliar na resposta a
derramamentos de óleo.
De acordo com a resolução Conama nº 398/08, as operadoras devem garantir
uma estrutura de resposta, que poderá ser realizada por meio de contratos com empresas
prestadoras de serviço. Assim, mesmo sabendo que a probabilidade de diversos
incidentes ocorrerem ao mesmo tempo é pequena, observa-se que os equipamentos
previstos em um determinado PEI são os mesmo constantes em outros (oriundos de
contratos com a mesma empresa prestadora de serviço), o que não garante de fato uma
estrutura de resposta efetiva.
Contudo, é necessário que os órgãos ambientais sejam capazes de mensurar a
capacidade de resposta existente no Brasil garantindo sua adequação para o uso efetivo.
O estabelecimento de uma associação única para o combate a derramamentos de óleo
possibilitaria alcançar tal objetivo. Porém, o já citado desequilíbrio entre o esforço de
exploração e produção da Petrobras com as demais empresas que atuam no Brasil
parece desmotivar a construção de sistemas ou associações como os citados acima, visto
que a empresa conta com uma estrutura de resposta bem estabelecida em todo o país.
Uma solução poderia ser a associação das demais empresas com a própria Petrobras.
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7. Conclusões e Recomendações Finais
Com a descoberta da província petrolífera do Pré-sal, as atividades de
exploração e produção de petróleo e gás natural serão ampliadas, o que inevitavelmente
aumenta o risco de incidentes.
Diversos países já possuem uma estrutura de planejamento e resposta para
incidentes com derramamento de óleo no mar bem definida. É o caso dos Estados
Unidos, Noruega e Reino Unido.
No Brasil, após análise realizada nesta dissertação, percebe-se que muitos
elementos cruciais em uma estrutura de resposta não existem ou carecem de
regulamentação. Assim, como resultado final deste trabalho, chegou-se a proposição de
nove ações:
o

Criação de um plano nacional de contingência;

o

Criação de planos de área, principalmente para as áreas influenciadas pela
província petrolífera do Pré-sal;

o

Aumento do rigor por parte do órgão ambiental federal na análise dos PEIs;

o

Revisão da resolução Conama nº 269/00 e do seu regulamento;

o

Criação de um instrumento legal que aborde a técnica da queima in situ;

o

Elaboração de um sistema de informações ambientais;

o

Criação de um instrumento exigindo que o empreendedor comprove possuir
recursos para conter um fluxo indesejado de óleo;

o

Estabelecimento de um fundo, ou mecanismo equivalente, para compensação de
danos e ações de resposta, causados por derramamentos de óleo provenientes de
plataformas;

o

Estabelecimento de uma associação composta por empresas operadoras para o
compartilhamento de equipamentos.
Dos três níveis de planejamento e resposta exigidos pela legislação brasileira,

apenas o PEI está efetivamente implantado. Apesar da resolução que dispõe sobre o seu
conteúdo se mostrar adequada, alguns itens são apresentados pelas empresas de forma
superficial e ainda pouco exigidos pelo órgão ambiental.
Os planos de área, mesmo com um decreto que regulamenta a sua criação,
nunca foram formalmente estabelecidos. A convocação para elaboração do plano, que
deve ser feita pelo órgão ambiental competente, jamais aconteceu para áreas de
concentração de plataformas e suas instalações de apoio.
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No entanto, o mais preocupante é a ausência de um PNC. Uma estrutura
organizacional não estabelecida durante um incidente de grande porte pode resultar em
consequências desastrosas.
Após o incidente no Campo de Frade, as funções dos principais agentes
envolvidos, no caso ANP, Ibama e Marinha do Brasil, foram estabelecidas. Porém, em
eventos acidentais de grandes proporções é necessário o envolvimento de diversas
instâncias de diferentes órgãos, e isso só acontecerá de forma coordenada quando o
PNC for legalmente instituído.
O fato de a Petrobras já possuir uma estrutura de resposta estabelecida,
aparentemente, causa uma letargia nas autoridades brasileiras para implementar de fato
o PNC. Entretanto, não se pode aceitar a hipótese de que o plano da Petrobras substitua
o PNC, já que no final de 2011 o mercado de exploração e produção de petróleo e gás
natural brasileiro contava com a participação de aproximadamente 80 concessionários.
O diagnóstico realizado neste trabalho também mostrou que algumas técnicas
de combate, utilizadas nos países analisados, carecem de regulamentação ou estão
defasadas, no Brasil. A resolução que trata sobre o uso de dispersantes não é clara em
diversos aspectos, levando insegurança para o agente poluidor. Com relação à utilização
de dispersantes em subsuperfície e a queima in situ, é necessário que as instâncias
responsáveis se reúnam para decidir quais as condições para a sua aplicabilidade no
país. Trata-se de decisões que devem ser tomadas antes do evento acidental e não
durante um momento de crise.
Instrumentos como as Cartas SAO ainda não foram elaborados pelo MMA para
todas as bacias sedimentares. Diversos autores confeccionaram Cartas SAO para áreas
específicas, mas a ausência de um sistema de informações ambientais dificulta o acesso
ao material. Estudos sobre o tema indicam que a atual metodologia para composição das
cartas e dos mapas de vulnerabilidade precisa ser revisada para incluir tecnologias de
análise mais modernas.
A exigência de garantias financeiras para o empreendedor é uma prática que
está sendo bastante utilizada nos países com experiência no setor de óleo e gás. No
Brasil, com a produção de petróleo se deslocando para áreas com condições de operação
cada vez mais adversas, é necessária a criação de um instrumento que exija que a
companhia operadora possua recursos para conter um fluxo indesejado de óleo, seja por
meio de técnicas de capeamento ou contenção.
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O estabelecimento de um fundo, ou mecanismo similar, para compensação de
danos e ações de resposta também é imprescindível. No Brasil, não há nenhum
instrumento que trate da compensação de danos provenientes de plataformas. Caso um
incidente aconteça e o poluidor tenha que ressarcir o Estado, o processo se dará por
meio judicial, o que poderá levar anos.
O compartilhamento de equipamentos utilizados no combate a uma emergência
por meio da criação de uma associação é uma ação que possibilitaria a construção de
um inventário, além de facilitar as ações de fiscalização.
Porém, o que se percebe é que a revisão desses documentos ou a criação de
novos instrumentos só será realizada após a promulgação do decreto que criará o PNC,
ou seja, há um encadeamento de ações desnecessário que só atrasa o processo de
melhoria.
Urge a necessidade da criação dos demais níveis de planejamento e resposta
estabelecidos em lei e em convenções do qual o país é signatário, bem como de
instrumentos já utilizados em países que apresentam tradição no setor de óleo e gás.
Porém, uma fiscalização contínua por parte dos órgãos reguladores deverá ser realizada
para que as medidas sejam executadas de maneira eficiente.
A cultura, não só brasileira, demonstra que as medidas de melhoria só são
realizadas após eventos acidentais de grande magnitude. O Brasil está tendo a
oportunidade de aprender com desastres que ocorreram em outros países. Não se pode
esperar que mais um incidente aconteça para que ações sejam colocadas em prática, pois
o próximo poderá ser no Brasil.
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