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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ, como parte dos requisitos necessários 

para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc) 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA  PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA DERRAMAMENTO DE 

PETRÓLEO E  DERIVADOS NO BRASIL 

 

Eduardo Calixto 

 

Março/2011 

 

 

Orientador: Emilio Lèbre La Rovere 

 

Programa: Planejamento Energético 

 

A presente tese tem como tema Contribuições para  Plano de Contingência para 

derramamento de petróleo e  derivados no Brasil. Assim são propostos modelos para 

definir a melhor localização dos recursos de reposta à emergência assim como 

definição do número esperado de vazamentos de óleo de um empreendimento. Para 

definição da melhor localização dos recursos de resposta a emergência são propostos 

os modelos de centro de Gravidade e Hakini e para definição do número esperado de 

vazamentos de óleo é utilizado o Modelo Confiabilidade Ambiental. Inicialmente, faz-se 

uma introdução ao assunto, discorrendo sobre o problema a ser investigado e os 

objetivos a serem alcançados. É apresentada uma evolução histórica dos maiores 

acidentes de vazamento de óleo no Brasil e no mundo, assim como os impactos 

ambientais causados pela indústria do petróleo. Em seguida, são apresentadas as 

melhores práticas dos Planos de Contingência utilizadas em diversos países e alguns 

casos brasileiros de implantação de Planos de Contingência. A partir da análise crítica 

das melhores práticas, é proposta uma estratégia de implantação a partir da estrutura 

atual dos planos de contingências no Brasil. Para complementar, é feita uma proposta 

de estrutura e responsabilidades e um fluxo de comunicação de emergência. Por fim é 

feita uma conclusão e uma análise das perspectivas futuras para a implantação das 

contribuições aos Planos e contingências de Vazamento de óleo e derivados.  
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This thesis is concerned with the contingencies plans in the event of a major oil 

spill in either an Area, Region or a National incident. A models are proposed to support  

Contingency Plan decision making which takes into account the best emergency 

response location and the estimate number of enterprises oil spill along  time.  In order 

to define the best emergency response location, The Gravity Center and Hakini Models 

are demonstrated in case application, as well as an Environment Reliability model to 

define the number of oil spill along time.  In determining these models, we have 

provided and introduction to the topic of emergency issues, followed by a discussion on 

the main problems to be solved.  The thesis includes details and historical data of oil 

spill incidents Brazil and world, including the environment impact of such accidents. 

Furthermore, an assessment of  the best International and National Contingency 

response practices have been carried out in order  to support the final proposal. 

Following, best practices are taking into account to make up proposal to Contingency 

Plans to oil spill.  In order to complete the proposal is suggested an organizational 

framework and emergency communication flow. Finally, the thesis provides firm 

recommendation based on the historical incidents as well as future perspectives  to  

implement Brazilian Contingency Plans to oil spill. 
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 – Apresentação do Problema 

Um dos grandes desafios do novo século é a preservação da vida humana e do 

meio ambiente que são afetados por eventos pontuais, críticos e catastróficos, 

ocorridos ao longo da vida útil dos empreendimentos. Devido ao grande 

desenvolvimento tecnológico alcançado pela nossa civilização, esse desafio se torna 

maior pela necessidade de efetividade nas ações preventivas e mitigadoras dos 

acidentes, frente a cenários de risco crescentes, na indústria de petróleo do Brasil e do 

mundo. A prevenção no Brasil se justifica, principalmente, por fatores como o aumento 

de produção, tanto no downstream (pelo aumento de capacidade produtiva no refino), 

quanto no upstream (pela descoberta de novos poços como o pré-sal).  

Frente a esse grande desafio, a sociedade moderna mundial se depara com o 

dilema da preservação ambiental que é diretamente afetada pelo consumo energético. 

Sem energia não há sociedade humana. Todas as formas de energia provêm do Sol e 

são armazenadas na natureza. A sociedade moderna vive da energia retirada 

principalmente dos derivados de petróleo. Por isso, todas as nações buscam 

permanentemente fontes de energia para garantir essas mesmas atividades 

essenciais: alimentar-se, movimentar-se, manter a temperatura ambiente e trabalhar 

diariamente. 

O petróleo é uma fonte de energia primária, difícil de ser substituídas no curto 

prazo, apresentando seus derivados, demandas de curto e médio prazo pouco 

elásticas a variações nos preços (ou seja, variações percentuais nos preços implicam 

em variações comparativamente muito menores nas quantidades demandadas). 
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Devido à baixa substituição, a demanda por derivados de petróleo (e por conseguinte 

do próprio petróleo) tem que ser realizada no curto prazo para que não haja a redução 

do nível de atividade econômica deste espaço, quase que independentemente do nível 

corrente de preços do petróleo (Canelas, 2007).  

Essas características e a amplitude do consumo de seus derivados 

(combustível automotivo, geração elétrica, calefação, etc.) fazem do petróleo uma 

fonte energética fundamental para a economia de todos os países.  

Como indústria de energia, de características infra-estruturais, a indústria de 

petróleo gera bens que são insumos de difícil substituição na matriz produtiva de 

qualquer país, sendo estes insumos bases do modo de produção e consumo.  

A disponibilidade de petróleo e seus derivados e seus níveis de preços têm 

grande importância para a determinação do nível de crescimento econômico e do nível 

de preços das economias nacionais, pois energia e transporte são insumos 

necessários para produção de quaisquer bens ou serviços.  

A indústria de petróleo e gás representa agregadamente atualmente cerca de 

55% da oferta mundial de energia primária, e 59% das necessidades energéticas 

mundiais em termos da matriz de consumo energético final (IEA, 2006). O preço do 

barril tem efeitos muito relevantes na determinação do nível de atividade, de 

investimentos e de exportações dos países grandes produtores. A evolução de setores 

industriais inteiros, como as indústrias química, automobilística e de construção naval, 

esta ligada à indústria de petróleo. Os componentes de intensidade de capital e de 

padrão tecnológico na indústria de petróleo são extremamente relevantes, de modo 

que essa indústria foi responsável pelo desenvolvimento de toda uma sociedade. 

Mesmo que o petróleo represente um grande negócio no mundo, que 

atualmente envolve cerca de 683 bilhões de dólares por ano por conta dos benefícios 
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produzidos, é também uma das piores fontes de poluição, ao causar efeitos 

indesejáveis à qualidade de vida e ao meio ambiente e pode trazer prejuízos às 

atividades sócio-econômicas nos territórios atingidos (Canelas, 2007). A poluição 

crônica das operações rotineiras representa um perigo maior ao meio ambiente do que 

a poluição aguda dos acidentes.  

Em meados do século XX, o tráfego de navios petroleiros para o ocidente 

aumentou com a abertura do Canal de Suez. O inevitável acontece em 1967, quando 

o navio Torrey Canyon libera 120.000 toneladas de óleo no mar da Inglaterra. Por 

mais 30 anos, acidentes deste tipo ocorreram por todo mundo e trouxeram uma 

grande preocupação não apenas para a população que tem sua atividade econômica 

ligada ao mar (pesca, turismo, transporte) como ecólogos e atualmente, para as 

próprias empresas marítimas que lidam direta e indiretamente com o óleo. 

A poluição marinha não respeita fronteira, pois certas substâncias ao serem 

lançadas ao mar se dispersam com facilidade. Algumas sofrem alterações biológicas, 

físicas e químicas, são transportadas pelo vento e correntes marinhas para longe ou 

próximo da linha da costa de alguns países e acabam por se misturarem aos 

sedimentos, à atmosfera e à biota (plânctons, animais), podendo causar efeitos 

indesejáveis (Canelas, 2007).  

As principais fontes responsáveis pela poluição dos mares e oceanos por óleo 

no mundo estão distribuídas em seis categorias:  

⇒ Fontes naturais;  

⇒ Poluição atmosférica;  

⇒ Operações com petroleiros;  

⇒ Produção off-shore;  
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⇒ Despejos industriais e urbanos;  

⇒ Acidentes com petroleiros (vazamentos).  

Dentre as causas principais de poluição marinha no mundo, os despejos 

industriais e urbanos são os que mais contribuem para contaminar e 

conseqüentemente, poluir o meio ambiente, em função do crescimento populacional e 

das indústrias. Os grandes acidentes envolvendo derramamento de petróleo e seus 

derivados também são preocupantes e marcaram a história da indústria de petróleo 

mundial. Como exemplo do impacto ambiental causado pela indústria do petróleo 

pode-se citar os acidentes abaixo (Souza Filho, 2006): 

⇒ No dia 4 de fevereiro de 1970, o navio-tanque Arrow, construído em 1948, 

movido a vapor, de bandeira liberiana e carregado com 16.000 t de óleo combustível 

tipo C, estava na fase final de sua viagem desde a Venezuela até uma fábrica de 

celulose localizada em Point Tupper, Nova Escócia. Às 9:35h, quando navegava fora 

do curso e com velocidade de 12 nós, atingiu a Cerberus Rock; 

⇒ A barcaça-tanque Nestucca, de bandeira americana, com 90 m de 

comprimento e casco simples, transportava uma carga de 11 milhões de litros de óleo 

combustível tipo C, era rebocada pelo Ocean Service, uma embarcação movida a 

diesel. As embarcações estavam percorrendo a rota de Ferndale, Washington até 

Portland Oregon quando colidiram na primeira hora do dia 23 de dezembro de 1988, a 

cerca de 3 km da costa do estado de Washington, EUA, próximo à barra Grays 

Harbor; 

⇒ Por volta da meia noite de 23 de março de 1989 o navio-tanque Exxon 

Valdez, que se dirigia do Alasca para a Califórnia, e se encontrava fora da rota normal 

com a intenção de evitar icebergs encalhou em Bligh Reef, no Estreito de Prince 

William, Alasca, provocando a ruptura de 8 tanques e derramando 11 milhões de 
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galões (260.000 barris) sendo que a carga total que poderia ser vertida era de 53 

milhões de galões (1.263.000 barris). A maior parte do óleo foi derramado nas 

primeiras seis horas após o encalhe. 

⇒ No dia 19 de janeiro de 1996 a barcaça-tanque North Cape e o rebocador 

Scandia encalharam na praia de Moonstone, Rhode Island, depois de o rebocador 

pegar fogo, derramando cerca de 20.000 barris (828.000 galões) de óleo n° 2 para 

aquecimento doméstico, de sua carga total de 95.300 barris (4 milhões de galões). O 

óleo se espalhou por uma grande área do Estreito de Block Island, incluindo um 

parque marinho (Trustom Pond National Wildlife Refuge), provocando a interrupção da 

pesca e a contaminação de aves, focas, lagostas, amêijoas e estrelas marinhas; 

⇒ Um dos piores casos de acidentes ambientais da indústria de petróleo 

mundial ocorrido na plataforma Deepwater Horizon operada pela Transocean e 

arrendada pela empresa britânica BP.  Após uma explosão, em 20 de abril de 2010, a 

plataforma pegou fogo, causando a morte de 11 funcionários. Dois dias depois, a 

plataforma afundou, a 80 quilômetros da costa do Estado Americano da Louisiana. Até 

o dia 28 de Abril de 2010, haviam sido descobertos dois vazamentos de petróleo cru 

no riser que, desde o acidente, está no fundo do mar. No dia 29 de Abril de 2010, foi 

confirmado um terceiro vazamento no mesmo riser, que elevou as estimativas do 

volume de petróleo vazado de mil barris por dia, para cinco mil barris por dia. 

Em face desses acidentes ao longo da história da indústria do petróleo 

surgiram algumas convenções internacionais tais como: 

⇒ Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar 

(SOLAS). Vigora desde novembro de 1914, tendo sofrido vária modificações.  Seu 

principal objetivo foi estabelecer determinações para minimizar a ocorrência de 

incidentes de poluição ao garantir, com base em inspeções periódicas, melhores 

condições de construção e operação de navios; 
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⇒ Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados 

por Poluição por Óleo, de 1969 (CLC 69), que vigorou a partir de 19 de junho de 1975, 

cujo objetivo é assegurar a compensação adequada a pessoas, tanto físicas quanto 

jurídicas, que sofram danos resultantes de incidentes marítimos envolvendo navios de 

transporte de óleo; 

 

⇒ Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por despejo de resíduos e 

outras matérias, de 1972 (LC 72), passou a vigorar a partir de 1975. Seu principal 

objetivo foi estabelecer o controle efetivo de todas as fontes de contaminação do meio 

marinho, e especialmente, impedir a  contaminação do mar pelo despejo de resíduos e 

outras substâncias.  

 

⇒ Convenção Internacional para o Estabelecimento de um Fundo Internacional 

para a Compensação de Danos provenientes de Poluição por Óleo (FUND 71), que 

passou a vigorar partir de 16 de outubro de 1978. Seu principal objetivo foi a 

compensação de danos provenientes de Poluição por Óleo (FUND 71). A 

compensação adicional à prevista na CLC 69 tem a intenção de garantir que as 

vítimas de poluição fossem adequadamente compensadas, e também fornecer 

compensação quando não houvesse responsabilidade sob a CLC, ou quando o 

proprietário fosse financeiramente incapaz de arcar com suas obrigações. 

 

⇒ Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Caso 

de Poluição por Óleo, de 1990 (OPRC 90), passou a vigorar a partir de 13 de maio de 

1995. O principal objetivo foi promover a cooperação internacional e aperfeiçoar a 

capacidade nacional, regional e global de preparo e resposta à poluição por óleo, 

levando em consideração as necessidades particulares dos países em 

desenvolvimento, encorajando o estabelecimento de planos de emergência de 

poluição por óleo (em navios, instalações offshore, portos e instalações manipuladoras 

de óleo) e de planos de contingência nacionais e regionais; 

 

⇒ Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) vigora 

desde novembro de 1994. Seu objetivo foi estabelecer pela primeira vez na história um 

quadro legal amplo para a proteção e preservação do ambiente marinho, através de 
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obrigações, responsabilidades e poderes dos Estados em matérias relacionadas à 

proteção ambiental. 

 

 

⇒ Protocolo sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Casos de Poluição por 

Substâncias Nocivas e Perigosas (HNS 2000). Vigora a partir de 1996 e tem como 

principal objetivo montar um quadro legal internacional para cooperação no combate a 

incidentes maiores ou ameaças de poluição marinha. Assim seu foco está em medidas 

para lidar com incidentes de poluição, tanto nacionalmente como em cooperação com 

outros países. Passa a ser exigido que os navios tenham planos de bordo para 

combate a emergências específicas de incidentes de poluição que envolva 

substâncias nocivas ou perigosas. 

 

⇒ Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por Poluição de Óleo 

utilizado na Movimentação de Navios, de 2001 (BUNKER 2001). Vigora a partir de 31 

e março de 2005. Seu objetivo é garantir o ressarcimento por danos causados por 

derramamentos de óleo transportado como combustível em tanques de navios 

utilizado na propulsão destes navios. 

 

Assim a partir dos acidentes ambientais causados por derramamento de óleo 

no mar e pela adoção das convenções internacionais por vários países, começou-se a 

estruturar os Planos de Emergência e Contingências em todo mundo, principalmente 

nos países produtores de petróleo e países com grande tráfego de navios petroleiros. 

De fato, os planos de emergência e contingência são a última camada de 

proteção para evitar um acidente ambiental. A prevenção dos acidentes é um fator 

importante e deve ser considerado desde a concepção do projeto através da aplicação 

de técnicas de avaliação de risco na escolha da tecnologia e durante todas as fases 

de desenvolvimento do projeto. Além do gerenciamento e risco na fase de projeto, é 

necessário que as recomendações dos estudos de risco sejam implementadas e 

garantidas na fase de construção e montagem. Na fase de operação é fundamental 

que a Gestão de SMS (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) contemple as 

recomendações dos estudos de risco e seja efetiva de forma a promover a prevenção 

e evitar os incidentes. 
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 1.2 - Acidentes ambientais no Brasil causado pela Indústria de 

Petróleo 

Além das políticas externas, outro fato que influenciou fortemente na adoção de 

instrumentos de Gestão de política ambiental foram os acidentes catastróficos que, no 

Brasil, ocorreram, em grande parte, nos processos da Indústria de Petróleo e Gás.  Os 

acidentes mais catastróficos relacionados à Indústria de Petróleo e Gás, no Brasil, 

foram (Souza Filho, 2006): 

⇒ Em 6 de dezembro de 1960, o navio-tanque Sinclair Petrolore de 56.000 t de 

arqueação bruta, com 240 metros de comprimento, sendo o maior já construído até à 

época de seu lançamento em 1955 e o único com sistema próprio de carga e descarga 

de óleo e minério (WHITTAKER, 2005), afundou em frente às costas do Brasil com 

aproximadamente 60.000 t. (CARNEIRO, 2005), ou cerca de 66.600 m³  de óleo cru,  

⇒ Em agosto de 1974, o navio-tanque Takimyia Maru chocou-se com uma 

rocha no Canal de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, causando o vazamento 

aproximado de 7.000 m3  de óleo (CETESB, 2004).  

⇒Ainda em 1974, em 29 de agosto, o navio Esso Garden State, quando estava 

em um porto ou terminal no Brasil derramou 5.882 m³ (EC, 2005; URI, 2006) ou cerca 

de 5.400 t de óleo cru, durante operação de carregamento. 

⇒ Em 26 de março de 1975, o navio-tanque iraquiano Tarik Ibn Ziyad 

encalhou,  enquanto navegava no canal central da Baía de Guanabara. Os tanques se 

romperam e vazaram por cerca de 15 horas. Os registros de volume de produto 

derramado variam de aproximadamente 7.000 m3 (CETESB, 2004) ou 17.479 m³ , até 

cerca de 18.000 m3 de óleo cru (NOAA, 1992). Várias praias foram atingidas nas 
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cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, tanto no interior da baía, quanto na costa 

oceânica, e a contaminação afetou seriamente as comunidades animais da zona entre 

marés (CRAPEZ, 2002). No Rio de Janeiro, o óleo atingiu praias da Ilha do 

Governador e da Ilha do Fundão. O rio Jequiá foi severamente atingido por uma 

grossa camada de óleo que ao pegar fogo destruiu cerca de 20.000 m2 de manguezal. 

A FEEMA coordenou a resposta ao derramamento, que envolveu o Ministério da 

Marinha, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (COMLURB) e 

a Petrobras. Cinco dias após o vazamento, a Marinha iniciou a execução de sobrevôos 

de helicóptero para monitorar o deslocamento da mancha. O dispersante borrifado 

sobre as manchas e sobre estruturas oleadas provocou a emulsificação e posterior 

submersão de parte do óleo. Recolhedores e 400 m de barreiras, fornecidos pela 

Petrobras, foram aplicados no canal do Rio Jequiá. As duas técnicas de resposta mais 

utilizadas foram aplicação de dispersantes e uso de palha como absorvente. Após a 

absorção de óleo, a palha foi retirada, manualmente. As operações de limpeza se 

estenderam até 6 de abril.  

⇒ Em março de 1975, o navio finlandês Enskeri, de propriedade da companhia 

estatal finlandesa Neste Oil, pretendia despejar 7 toneladas de arsênico, 

acondicionadas em 690 barris de concreto, para facilitar sua imersão nas águas do 

Atlântico Sul (FSP, 2005). A denúncia veiculada pela imprensa nacional provocou 

reação da opinião pública e do governo, o que impediu que este alijamento se 

concretizasse (SARDO, 2003). Este incidente provocou a mobilização das delegações 

do Brasil, Argentina e Uruguai que participavam da Conferência das Nações Unidas 

sobre Direito do Mar, realizada em Genebra, para apresentação de protesto contra a 

decisão de alijamento do produto (FSP, 2005). 

⇒ Na manhã de 9 de janeiro de 1978, o petroleiro Brazilian Marina encalhou no 

Canal de São Sebastião, em São Paulo. Os tanques perfurados deixaram vazar 
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petróleo cru e, segundo diferentes fontes, em torno de 6.000 m3 (CETESB, 2004). 

Cerca de 2.800 m3 atingiram a costa de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, e o 

restante se deslocou para o mar. Este acidente foi o primeiro caso registrado 

oficialmente pela CETESB e afetou seriamente as praias do litoral norte de São Paulo 

(CETESB, 2004). As autoridades brasileiras solicitaram que técnicos da Guarda 

Costeira e da Agência de Proteção Ambiental Norte Americanas atuassem nas 

atividades de resposta. As operações de limpeza foram concentradas nas praias 

recreacionais, sendo o óleo retirado manualmente e com o uso de pás-carregadeiras. 

Cabe ressaltar que banhistas continuaram a frequentar as praias durante as atividades 

de limpeza. Palhas de feno foram espalhadas em algumas praias, para absorção de 

manchas, e, quando impregnadas com óleo, eram recolhidas e enterradas na areia, 

acima da linha de maré alta. Não houve intervenção nas praias com baixa 

sensibilidade ecológica ou pouca importância econômica. A aplicação, pela Petrobras, 

de 20.000 litros de dispersantes em algumas praias removeu o óleo aparente, mas 

provocou sua infiltração na areia, dificultando a remoção. Com a verificação, pelos 

técnicos da EPA, de efeitos ecológicos negativos, tiveram a aplicação interrompida. As 

operações de combate no mar utilizaram um equipamento de sucção a vácuo, mas a 

maior parte do óleo já havia se dissipado quando o equipamento começou a operar. 

⇒ Em 26 de maio de 1978, o navio-tanque Aminona derramou 23.305 m³ de 

óleo combustível n° 2 (USCGRDC, 1999) ou gasolina ( EC, 2005), no Banco do Meio, 

situado na zona econômica exclusiva brasileira. 

 ⇒ Em 27 de outubro de 1979, o petroleiro Gunvor MAERSK se incendiou e 

derramou 12.000 t de óleo combustível, no rio Amazonas (CARNEIRO, 2005). Outras 

versões sobre este incidente apresentam encalhe como causa do derramamento de 

16.000 t de derivado claro (ITOPF, 2003) e 17.479 m³ de óleo combustível nº 6 

(USCGRDC, 1999). 
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⇒ Em 14 de outubro de 1983, em Bertioga, São Paulo, o rompimento de 

oleoduto da Petrobras que liga São Sebastião a Cubatão, por ações de terceiros, 

provocou vazamento de 2.500 m³ de petróleo. 

⇒ Em 17 março de 1985, ao colidir com o píer do terminal de São Sebastião, o 

navio Marina deixou vazar de 2.000 m³ (CETESB, 2004) a 2.782 m³ (EC, 2005) de 

óleo para o mar, atingindo as praias dos quatro municípios do litoral norte do Estado 

de São Paulo (SERENZA, 2006). 

⇒ Em fins de dezembro de 1986, o petroleiro Brotas, de 91.670 toneladas de 

arqueação bruta, pertencente à FRONAPE, colidiu com a embarcação Jacuí, também 

da FRONAPE, entre o Cabo de São Tomé e Cabo Frio. O Brotas, no acidente, avariou 

casco de bombordo, derramando mais de 1.600 m3 de óleo no mar. 

⇒ Em 15 de maio de 1994, o rompimento do oleoduto que liga o Terminal de 

São Sebastião (TEBAR) à Refinaria Presidente Bernardes em Cubatão, decorrente de 

corrosão, provocou o vazamento de 2.700 m3 de petróleo sergipano terrestre, 

afetando comunidades de costões rochosos que vinham sendo monitoradas desde 

1993. Estudos verificaram que apesar da grande quantidade e da alta toxicidade 

apresentada pelo petróleo em questão (sergipano terra), houve efeito físico 

(recobrimento físico) ou químico (efeito tóxico) do óleo, porém o ecossistema retornou 

as suas condições iniciais, não havendo grande impacto nas populações estudadas 

(LOPES et al, 1996). Cabe frisar que este mesmo oleoduto foi fonte de derrame em 

1983. 

⇒ Em 10 de março de 1997, dois rompimentos no oleoduto de transporte de 

produtos escuros (PE-II), que interliga as instalações do Sistema de Dutos e Terminais 

do Sudeste (DTSE) à Refinaria Duque de Caxias (REDUC), provocaram vazamento de 

óleo combustível marítimo (MF-380), no mangue situado entre a refinaria e a Baía de 
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Guanabara. Além do mangue, onde teve impacto direto em 5.000 m², o óleo se 

espalhou pelas praias de Freguesia, Barão, Pitangueiras, Bandeira e Zumbi, 

localizadas na Ilha do Governador. Os volumes registrados para este incidente variam 

de 900 m³ (XIMENEZ, 2002) a 3.000 m³ (MMA, 2001).  

⇒ Em 18 de janeiro de 2000, cerca de 1.300 metros cúbicos de óleo 

combustível marítimo (MF-380) vazaram de uma das linhas do sistema de oleodutos 

de transferência de produtos da Refinaria Duque de Caxias (REDUC) para o Terminal 

da Ilha D’Água (TORGUÁ), na Baía de Guanabara. Uma fenda transversal, 

abrangendo cerca de meia circunferência do duto, foi constatada por inspeção 

submarina. O óleo derramado se espalhou por extensa área e atingiu diversos 

ecossistemas, incluindo praias, costões rochosos e manguezais localizados na parte 

norte/nordeste da baía. Entre as praias mais seriamente atingidas pode-se destacar o 

litoral de Magé, as praias de Mauá, Anil, Paquetá, Ilha do Governador e São Gonçalo. 

A Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, severamente afetada, um dos mais 

importantes nichos ecológicos da região, abrange um manguezal de 14 mil hectares. 

Vale ressaltar que esse vazamento teve origem no mesmo duto avariado em 1997 e 

foi considerado um dos maiores acidentes com petróleo já ocorridos na Baía de 

Guanabara. As primeiras ações da Petrobras foram o acionamento de todas as suas 

embarcações para o lançamento das barreiras de contenção disponíveis e a 

contratação da empresa inglesa Oil Spill Response Limited (OSRL), a mais completa 

organização de combate a derramamentos de óleo. A Petrobras acionou o seu Plano 

de Ação Emergencial, para efetuar as ações de proteção dos ecossistemas, com o 

uso de barreiras de contenção; recolhimento do óleo da superfície da água; 

recolhimento da areia contaminada, do lixo oleoso e do não oleoso das praias; e 

hidrojateamento das pedras, costões e muros para remoção da película de óleo. 

Empregou cerca de 2.400 homens, no período de pico; 150 embarcações de diversos 

tipos; 4 barcos recolhedores de óleo; barreiras: 35 km de barreiras de contenção e 10 
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km de barreiras absorventes; 5.000 mantas absorventes; 30 toneladas de absorvente 

natural/biorremediador; 142 máquinas de hidrojateamento; e extenso maquinário 

auxiliar. Foram recolhidas e dispostas 10.500 toneladas de resíduos, com 76% de 

areia. Das 387 aves recebidas pelo centro de despetrolização, muitas delas coletadas 

por voluntários, 64 haviam sido recolhidas mortas e 178 foram salvas e liberadas, 

sendo conseguida taxa de sobrevivência ao tratamento de reabilitação de 55%, 

considerada bastante alta. A FEEMA acionou o Plano de Emergência da Baía de 

Guanabara (PEBG) e participou de ações de remoção do óleo, em conjunto com as 

empresas ESSO, Refinaria de Petróleo de Manguinhos, SHELL e São Miguel. O 

acionamento do PEBG ressaltou suas eficiências, quando foi constatado que a 

quantidade de barreiras de contenção e de absorção era insuficiente para atender a 

evento daquele porte, e não era prevista a participação dos municípios e de ONGs e 

socorro à fauna. Um Grupo de Coordenação Técnica, formado pela FEEMA, Defesa 

Civil e Petrobras, foi mantido na sede do DTSE para coordenar as ações de combate 

ao derrame. Este acidente foi o grande motivador para a revisão e elaboração de 

legislação nacional relacionada a derramamentos de óleo. Outro ação adicional foi a 

celebração de Termo de Compromisso para Ajuste Ambiental entre o Estado do Rio 

de Janeiro, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMADS) e da Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente (FEEMA) com a 

Petrobras, para promover a regularização completa do licenciamento de todas as 

unidades e sistemas da REDUC e da DTSE/GEGUA (MMA, 2001). Por conta deste 

acidente, a Petrobras assinou diversos convênios e termos de colaboração com 

municípios, para execução de avaliação de impactos ambientais, sociais e 

econômicos; projetos de monitoramento, educação ambiental, proteção, recuperação 

e valorização do patrimônio natural e cultural e dos espaços públicos; além de 

patrocinar projetos culturais. 
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⇒ Em 16 de março de 2000, a falha mecânica na válvula do convés do navio 

MAFRA IV ocasionou o derrame de 7.250 m3 de petróleo, proveniente do Campo de 

Marlim, da Bacia de Campos. Este derramamento, no Canal de São Sebastião, 

provocou recobrimento de óleo em costões rochosos e sedimento das praias, 

impactos diretos e indiretos na fauna e flora incrustantes dos costões; e mortalidade 

de crustáceos e moluscos. 

⇒ Um dos piores incidentes de derramamento ocorreu, no dia 16 de julho de 

2000, com o vazamento de 4.000 m³ de petróleo, devido ao rompimento de um 

oleoduto da Refinaria Presidente Vargas (REPAR), localizada no Paraná. O 

vazamento durou cerca de 2 horas, atingindo o Rio Barigui, afluente do Rio Iguaçú, 

situado a 620 km das Cataratas do Iguaçú. Os ecossistemas próximos ao ponto de 

derramamento foram severamente afetados (GABARDO et al, 2003). 

⇒ Na manhã do dia 18 de fevereiro de 2004 foi constatado afloramento de 

petróleo e contaminação do rio Guaecá, na região da Praia de Guaecá, em São 

Sebastião, proveniente de uma fenda no oleoduto OSBAT, implantado em 1968, com 

diâmetro de 24´´ e extensão de 118 km, que estava bombeando uma mistura de 2 

tipos de petróleo – Marlim e Espírito Santo – entre o Terminal Aquaviário de São 

Sebastião e a Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão. O vazamento ocorreu 

dentro da área do Parque Estadual da Serra do Mar, atingindo o rio Guaecá, corpo 

d’água Classe 1, afetando severamente a biota aquática associada ao mesmo. As 

ações de emergência e remediação implantadas provocaram impactos em ambientes 

da mata ciliar da Mata Atlântica. A operação de emergência envolveu mais de 600 

pessoas e intensa logística. Os efeitos do vazamento sobre o meio ambiente foram 

agravados pelo episódio de intenso assoreamento do rio Guaecá e outras atividades 

impactantes, resultante de obras de reparo do duto no local realizadas pela Petrobras, 

nesse período (PETROBRAS, 2005). 
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⇒ No dia 15 de novembro de 2004, o navio-tanque Vicuña, de bandeira 

chilena, sofreu uma explosão no porto de Paranaguá, enquanto descarregava 

metanol. Depois da explosão, o navio se partiu em dois blocos e um deles afundou 

(CARNEIRO, 2005). Estima-se que houve derrame de 425 m³ de óleo combustível 

marítimo IFO180 e cerca de 1.130 m³ t de óleos diesel e hidráulico lubrificante 

(CABRAL, 2005). Dos mais de 5.000 m³ de metanol derramados, parte evaporou, 

parte foi queimada com a explosão e o restante diluído nas águas da Baía de 

Paranaguá afetando, entre outras, as populações de peixes, aves, tartarugas e 

golfinhos (CARNEIRO, 2005). Se forem somadas as quantidades de todos os produtos 

derramados obtém-se o volume de 6.555 m³, o que classificaria o incidente como de 

grande porte. O óleo combustível atingiu áreas de grande sensibilidade ambiental – o 

Parque Estadual da Ilha do Mel, a Reserva Biológica da Ilha da Banana, a Área de 

Proteção Ambiental de Guaraqueçaba e o Parque Nacional do Superagui – e foram 

impactados ecossistemas de mangues, marismas, praias e costões rochosos 

(CABRAL, 2005). 

⇒ Não menos importante, mas que também provocou grande comoção 

nacional, foi o acidente da P-36 da Petrobras, em 2001, no Brasil. Ressalta-se, nesse 

episódio, grande perda de produção de petróleo e de preciosas vidas humanas. O 

relatório final da comissão que investigou o acidente ocorrido, no dia 21 de março de 

2001, na plataforma P-36, na Bacia de Campos (RJ), alertou a Petrobras para um 

problema grave: as explosões ocorridas na plataforma, que provocaram a morte de 

onze operários e o naufrágio da P-36, foram causadas por um erro de projeto. A 

comissão apontou, como principal causa do acidente, a localização do tanque de 

drenagem de resíduos, o qual ficava no quarto andar de uma das colunas da 

plataforma, e fez uma recomendação para que a estatal proíba essa prática em novos 

projetos.  
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A P-36 foi originalmente projetada para perfuração, com uma pequena planta 

de processamento de óleo. A mudança do projeto, com o equipamento já no meio da 

obra, tornou necessárias algumas adaptações. A instalação de um tanque de resíduos 

químicos numa das colunas de sustentação foi, segundo um técnico que trabalhou no 

projeto, a solução encontrada para ganhar espaço na P-36. Na maioria das 

plataformas de produção, o tanque, que acumula gás descartado no sistema, fica no 

convés da base (Souza Filho, 2006). 

A referida plataforma sofreu uma série de adaptações, para extrair petróleo a 

uma profundidade superior à inicial. Pelo projeto original, a plataforma iria operar numa 

lâmina d'água de até 500 metros. Com a modificação, tornou-se capaz de retirar 

petróleo a uma profundidade de 1.360 metros. Quando sofreu as três explosões 

consecutivas que provocaram seu naufrágio, a P-36 estava operando havia apenas 11 

meses. Na ocasião, era a mais nova plataforma, em atividade, em Campos (Souza 

Filho, 2006). 

O destino da P-36, inicialmente previsto para o campo de Marlim Sul, foi 

modificado quando a Petrobras descobriu uma reserva gigantesca de petróleo no 

campo de Roncador. Acreditava-se que a aceleração da produção no novo campo 

facilitaria a obtenção das metas de aumento da produção, bem como a auto-

suficiência em petróleo, até 2005.  Sabe-se que até hoje esse acidente tem grande 

repercussão e gera polêmica sobre as causas que acarretaram o naufrágio da maior 

plataforma de produção até o momento. 

Baseado nos acidentes ocorridos no Brasil fica evidente que, além da 

importância do gerenciamento do risco industrial como instrumento de gestão 

ambiental, os planos de emergências efetivos tanto no âmbito individual da empresa, 

como nos níveis locais, regionais e nacionais são necessários. Existe no Brasil 

algumas lacunas que não foram resolvidas como a ausência de um processo gerencial 
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e a ausência de uma estrutura organizacional efetiva com responsabilidades definidas, 

que permita a integração dos recursos de combate à emergência das partes 

interessadas (governo, sociedade e indústria), existindo, assim, uma vulnerabilidade 

no combate a emergências regionais e nacionais. Existe, atualmente, uma iniciativa da 

indústria de petróleo brasileira, estimulada pela legislação vigente (Lei 9966 de 

28/04/200 e CONAMA 273 de 12/12/2001), que pode ser comprovada pela realização 

de simulados regionais de emergência, além dos planos de auxílio mútuo. Da mesma 

forma, o IBAMA tem realizado algumas ações, como a criação de históricos de 

acidentes ambientais, desde 2006, e a participação em simulados regionais de 

emergência. Apesar de várias iniciativas, a partir de 2000, ainda não existe um Plano 

Nacional de Contingência que seja capaz de integrar recursos em diversos níveis 

(Local, Estadual e Federal). Atualmente, um grande esforço da indústria de Petróleo e 

governos locais no Brasil tem mostrado a possibilidade de se desenvolver ações 

conjuntas entre as partes interessadas, como tem mostrado os simulados dos Planos 

de Auxilio Mútuo e Planos Regionais de Contingência, no Estado de Minas Gerais e 

Rio de Janeiro, principalmente.  

 

1.3 - Situação problema 

O histórico de acidentes na indústria de petróleo no Brasil mostra a 

necessidade de estar preparado para combater os vazamentos de petróleo e 

derivados e essa ação é feita através dos planos de emergência em seus diversos 

níveis, ou seja, Plano de Emergência Individual, Plano de Auxílio Mútuo, Plano 

Regional de Contingência e Plano Nacional de Contingência. 

O Plano de Emergência Individual é o conjunto de recursos materiais, 

tecnológicos e humanos organizados e descritos em procedimentos para direcionar o 
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conjunto de ações e responsabilidades necessárias imediatamente após um incidente 

para mitigar seus efeitos. 

O Plano de Auxílio Mútuo, também conhecido como Plano de Ajuda Mútua ou 

Plano de Área tem o mesmo objetivo do Plano de Emergência Individual, porém o seu 

escopo é extramuros e utiliza recursos de diversas empresas públicas e privadas 

localizadas em uma mesma área. 

O Plano Regional de Contingência tem um escopo maior que o Plano de 

Auxílio Mútuo, tendo como objetivo atender um cenário acidental com recursos de uma 

região, ou seja, recursos de diversos Planos de Auxílio Mútuo. 

O Plano Nacional de Contingência tem como escopo um cenário acidental que 

necessite de recursos superiores ao Plano Regional de Contingência, utilizando 

recursos dos Planos Regionais de Contingência de mais de uma região. 

Os atuais Planos de emergência são dimensionados com base nos cenários 

críticos de acidentes de um empreendimento e seus efeitos sobre o meio ambiente. A 

otimização dos recursos, através da definição do tipo, quantidade e localização, tem 

como objetivo a efetividade da capacidade de atendimento a eventos catastróficos ao 

longo da vida útil de um empreendimento. Apesar de várias técnicas de análise de 

risco aplicadas, atualmente, nos projetos, muitas vezes alguns cenários acidentais não 

são considerados, seja por falha do gerenciamento de risco, ao longo do 

empreendimento, ou decisão gerencial, criando uma vulnerabilidade. Além disso, o 

não dimensionamento correto dos recursos de atendimento à emergência compromete 

a efetividade da resposta. Assim, é importante verificar que nem sempre todos os 

recursos (humanos, materiais e tecnológicos) estão na melhor localização, quantidade 

e qualidade, além de ser difícil de considerar todas as possíveis combinações de 



 30 

eventos que geram um acidente catastrófico e o efeito cascata de um acidente, em 

outros empreendimentos próximos.  

De fato, poder-se-ia alocar mais recursos do que o previsto em uma mesma 

empresa, porém, devido aos custos diretos e indiretos, logística, disponibilidade e a 

raridade dos eventos catastróficos, essa prática não é feita na maioria dos casos.  

Outro fator importante que influencia na vulnerabilidade da sociedade e meio 

ambiente, frente a novos empreendimentos, são as novas tecnologias e o aumento de 

produção, aumentando os riscos de acidentes catastróficos. No primeiro caso, muitos 

dos riscos das novas tecnologias são desconhecidos, não sendo levados em 

consideração nas análises de risco. No segundo caso, o aumento de produção em 

sites existentes e, principalmente, em outras localidades sem experiência em 

atendimento à emergência reforça a necessidade dos Planos de Contingência, como 

forma de aumentar a capacidade de atendimento à situações de emergência. 

Assim, como forma de redução da vulnerabilidade a cenários acidentais 

desconhecidos, redução de custo de manutenção dos recursos, além de prevenção a 

acidentes naturais, atos terroristas e sabotagem, tenta-se otimizar os recursos de 

atendimento a emergências, através de Planos conjuntos, como o Plano de Auxilio 

Mútuo, o Plano Regional de Contingência e o Plano Nacional de Contingência. Apesar 

da raridade de eventos catastróficos no Brasil, pode-se verificar que alguns exemplos 

práticos de acidente, como o da Baía de Guanabara, ocorrido no Rio de Janeiro em 18 

de janeiro de 2000, e o vazamento, ocorrido no Paraná, em 2000, que solicitaram a 

disponibilidade de uma estrutura nacional de atendimento à emergência.  

Mesmo com recursos bem dimensionados, dependendo do tipo de acidente 

ambiental, será necessária a participação de diversos órgãos públicos municipais, 

estaduais e federais, para que seja cumprida a legislação ambiental, como forma de 
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garantir o interesse da sociedade na preservação dos recursos ambientais. Outra ação 

importante dos órgãos públicos é facilitar a logística do deslocamento dos recursos de 

atendimento à emergência, através de bloqueio de estradas e isolamento da área do 

acidente. Tal participação tem se mostrado mais produtiva quando há integração de 

tais órgãos públicos com as empresas privadas, no sentido de conduzir o atendimento 

à emergência. 

 

1.4 - Questões da pesquisa 

A pesquisa avalia o estado da arte em planos de contingência através das 

melhores práticas internacionais e nacionais com foco na estrutura organizacional e 

práticas que possibilitem a melhor utilização dos recursos de resposta à emergência 

de forma a ter maior efetividade na utilização de tais recursos.  

Assim além das referências de pesquisas anteriores, artigos científicos e casos 

brasileiros serão propostos modelos que possibilitem a efetividade dos planos de 

contingência pelo dimensionamento, localização dos recursos de combate à 

emergência e estimativa de cenários catastróficos futuros, que caracteriza ineditismo 

da pesquisa. Assim as principais questões que serão discutidas são: 

⇒Quais as características dos acidentes ambientais da indústria de petróleo no 

Brasil, ou seja, quais os produtos tóxicos mais frequentes em acidentes, quais as 

regiões e Estados brasileiros com maior número de acidente e quais os ecossistemas 

(rios, mares, solo) mais impactados. Além disso, é importante estimar o número 

esperado de acidentes ambientais e sua probabilidade de ocorrência ao longo da vida 

útil dos empreendimentos. Tais características são de vital importância para 

localização, definição e quantificação dos recursos de atendimento à emergência.  
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⇒Quais as práticas empregadas no Brasil, por empresas públicas e privadas, 

em relação aos Planos de Contingência da Indústria de petróleo, sendo fundamental a 

verificação do estágio de desenvolvimento desses Planos (Plano de Auxilio Mútuo, 

Plano Regional de Contingência e Plano Nacional de Contingência), a legislação 

vigente e as boas práticas de integração, entre empresas privadas e órgãos públicos, 

no desenvolvimento dos Planos. 

⇒Quais as práticas de Planos de Contingência empregadas 

internacionalmente, ou seja, quais os países que se destacam na configuração dos 

Planos de Contingência, as suas melhores práticas e os pontos a melhorar. Assim, 

através do benchmarking de tais práticas e considerando as características políticas, 

sociais, econômicas e tecnológicas brasileiras serão propostos alguns subsídios para 

o Plano Nacional de Contingência no Brasil. 

 

1.5 - Objetivos da pesquisa 

Esta pesquisa desenvolverá uma proposta com contribuições como estrutura 

organizacional, comunicação de emergência, modelos para definição do melhor ponto 

de localização de recursos de resposta de emergência e estimativa do número 

esperado de vazamentos ao longo do tempo para a elaboração o Plano Nacional de 

Contingência de vazamento de petróleo e derivados no Brasil. Para atingir esse 

objetivo geral é necessário que seja atingido os seguintes objetivos específicos: 

 a) Análise crítica do atual Sistema de Resposta a Acidentes Ambientais da 

indústria de Petróleo no Brasil, que devido à falta de integração dos recursos 

humanos, tecnológicos e materiais de organizações públicas e privadas, não existe 

uma estrutura definida para os Planos de Contingência em nível Regional e Nacional 

para cenários de vazamento de petróleo e derivados;  
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b) Identificação e análise de Técnicas aplicadas em nível internacional, para o 

aumento de efetividade do atendimento à emergência. O entendimento do estado da 

arte sobre a problemática do Plano Nacional de Contingência de vazaento de petróleo 

e derivados no Brasil passa, necessariamente, pela análise dos níveis de atendimento 

à emergência, praticados na indústria de Petróleo brasileira, além das melhores 

práticas relacionadas a Planos de Contingência em alguns países do mundo como 

EUA, Canadá, Reino Unido, Japão e Austrália.  

c) Desenvolvimento de contribuições que contemple a Estrutura organizacional 

do PNC de vazamento de petróleo e derivados, o fluxo de comunicação para 

atendimento a emergências em todos os níveis e integração dos recursos de 

atendimento existentes. Nesse sentido, a pesquisa fundamenta-se na necessidade de 

um modelo, cientificamente concebido: 

I - Que possibilite a integração das organizações públicas e privadas em uma 

estrutura funcional para atendimento a contingências em nível nacional; 

II - Que considere as vantagens da integração de recursos humanos, materiais, 

tecnológicos e financeiros, para formação da estrutura do Plano Nacional de 

Contingência para vazamento de petróleo e derivados;  

III - Que proponha um fluxo de comunicação de emergência em seus diversos 

níveis;  

IV - Que proponha modelos matemáticos que dêem suporte para a decisão, no 

sentido de aumentar a efetividade do atendimento à emergência; 

V - Que proponha contribuições para implantação do Plano Nacional de 

Contingência de vazamento de petróleo e derivados, a partir dos atuais planos de 

contingência existentes;  
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Dessa forma, o esperado ineditismo da pesquisa esta nos métodos propostos 

para melhor localização, estimativa do número ocorrência de acidentes ambientais ao 

longo da vida útil de um empreendimento, além da proposta de integração dos 

recursos humanos, materiais e tecnológicos, de empresa pública e privada, para 

configuração do Plano Nacional de Contingência de vazamento de petróleo e 

derivados, a partir dos atuais recursos dos Planos de Contingência existentes (PRC e 

PAM).  

Os dois primeiros métodos propõem a melhor localização dos recursos de 

combate à emergência através da aplicação dos Modelos matemáticos de Hakini e 

Centro de Gravidade, que são usualmente aplicados a problemas logísticos para 

definição de localização de recursos.  

O segundo método tem como objetivo estimar o número esperado de acidente 

catastrófico (vazamento de óleo) e a sua ocorrência ao longo do tempo, que é feita 

pelo Modelo de Confiabilidade Ambiental. Tal método utiliza a simulação de monte 

Carlo feita por softwares, que através das PDF (Funções Densidade Probabilidade) 

dos eventos catastróficos, define o número esperado de acidentes catastróficos, a 

probabilidade da não ocorrência de tais eventos no tempo (confiabilidade ambiental), e 

o percentual do tempo que um empreendimento impacta o meio ambiente 

(Disponibilidade ambiental). 

A metodologia aqui proposta apresenta características que lhe permitem tratar, 

cientificamente, contribuições para o Plano Nacional de Contingência de vazamento 

de petróleo e derivados, o que a diferencia de outros métodos já existentes neste 

âmbito.  No capítulo 3 e 4 será mostrado o estado da arte das práticas internacionais e 
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nacionais relacionadas aos planos de contingência e o ineditismo dos modelos 

matemáticos serão mostrados no capítulo 5.  

 

1.6 - Benefícios esperados 

A pesquisa beneficiará as empresas da indústria brasileira de petróleo, no 

sentido de propor uma estrutura integrada para o Plano Nacional de Contingência de 

vazamento de petróleo e derivados, baseado nos atuais recursos dos Planos 

Regionais de Contingência existentes, boas práticas internacionais e nacionais além 

dos modelos propostos. 

Espera-se que os modelos propostos, ou seja, Centro de Gravidade, Haikini e 

Confiabilidade Ambiental, também aumentem a efetividade da resposta à emergência, 

na medida em que os modelos matemáticos permitem otimizar a utilização dos 

recursos de resposta à emergência ao definir a melhor localização, o número 

esperado de vazamentos e a ocorrência esperada ao longo do tempo. Assim, de forma 

preventiva, é possível também definir o limite de empreendimentos em uma 

determinada área, para reduzir a chance de acidentes ambientais em um período de 

tempo. 

Assim, com a implantação das contribuições propostas, se espera reduzir a 

vulnerabilidade em que algumas regiões brasileiras se encontram a cenários 

acidentais de vazamento de petróleo e derivados.  

Logo, existe a expectativa, a partir das contribuições para o Plano Nacional de 

Contingência de vazamento de petróleo e derivados, contribuir com benefícios para as 

empresas, governo e a sociedade brasileira. 
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1.7 - Metodologia da Pesquisa 

Para responder às questões de pesquisas levantadas no item 1.2, foi feita uma 

pesquisa documental incluindo o exame de materiais de natureza diversa, com a 

inclusão de materiais escritos ou outros tipos de materiais. Dessa forma, são 

considerados documentos que possam ser usados como fonte de informação (ALVES-

MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2001). A escolha dos documentos depende do 

acesso às informações, dos objetivos e da autorização, para realização da pesquisa, e 

divulgação das informações. A pesquisa documental consistiu em uma análise do 

Panorama Internacional e Nacional acerca de práticas de planos de contingência no 

exterior e no Brasil. No caso do Panorama nacional, além dos históricos de acidentes 

ambientais levantados, foram realizados estudos de caso com numerosas e 

detalhadas informações, na busca por apreender a totalidade da situação. Em busca 

de melhor qualidade da pesquisa, foram escolhidas, como técnicas de coleta de 

dados, a pesquisa documental e a entrevista semi-estruturada, que permitem que os 

dados sejam coletados em diferentes momentos, utilizando diferentes formas de 

informações com uma combinação entre si. 

Os documentos analisados nos estudos de caso foram atas de reuniões, 

procedimentos operacionais, e estudos de impactos ambientais e análise de risco, que 

possibilitaram a discussão, reflexão e algumas conclusões, sobre a implantação do 

Plano de Auxilio Mútuo e Simulado Regional de Contingência. 

Foram analisadas as documentações de quatro empresas da indústria do 

petróleo, no Brasil, cujos processos, com aspectos ambientais mais significativos, são 

a exploração e produção de petróleo, o transporte, o armazenamento de petróleo e 

seus derivados, e refino. 
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Além da pesquisa documental, foram realizadas entrevistas. A entrevista é uma 

técnica qualitativa muito utilizada para explorar os sentidos do entrevistado e 

compreender uma situação particular. Busca o relato do entrevistado sobre um 

fenômeno, propiciando, ao pesquisador, a descoberta dos significados, suas 

percepções e interpretações (POPE e MAYS, 2005; TOBAR e YALOUR, 2001). O tipo 

de entrevista que escolhemos para este estudo foi à entrevista semi-estruturada, 

conduzida a partir de uma estrutura mais solta, com uma lista de perguntas ou 

assuntos que necessitam ser abordados e que permite ao entrevistado discorrer sobre 

o tema proposto (MINAYO, 1993; TOBAR e YALOUR, 2001).  

Para análise crítica das informações levantadas foi essencial a experiência do 

pesquisador no tema, tendo sido instrutor do Plano Individual de Emergência no 

Complexo de Tubarão (Espírito Santo), na Vale, trabalhado na sua implantação. Além 

de ter sido líder de fuga na Vale e no Centro de Pesquisa da Petrobras, é atualmente 

avaliador da efetividade dos Simulados Regionais de Contingência na Petrobrás. 
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1.8 - Estrutura do Trabalho 

Este trabalho é composto por sete capítulos, incluindo esta introdução e a 

conclusão. 

Esta introdução mostra a proposta de contribuições da pesquisa, que serão 

definidas, a partir das práticas nacionais e internacionais, para integração dos diversos 

recursos dos Planos de contingência (Plano de Auxilio Mútuo e Plano Regional de 

Emergência). A importância da contribuição é verificada, a partir da situação problema, 

que consiste na falta de integração dos recursos de atendimento à emergência em 

nível nacional, existindo, atualmente, uma vulnerabilidade para cenários acidentais 

que exijam tal integração.  

O segundo capítulo fundamenta a importância dos Planos de Contingência, 

através da apresentação e análise dos impactos ambientais causados pela cadeia 

produtiva da indústria de petróleo e gás. 

O terceiro capítulo mostra as melhores práticas adotadas em alguns Países do 

mundo como EUA, Austrália, Japão, Reino Unido e Canadá, cujas práticas de 

atendimento à emergência atingiram um grau de excelência pelo aperfeiçoamento e 

efetividade, devido à experiência acumulada, ao longo dos anos em atendimentos a 

emergências ambientais.  

O quarto capítulo mostra um Panorama dos acidentes ambientais no Brasil, as 

práticas utilizadas nos Planos de Contingência e a legislação vigente, assim como, os 

principais desafios. 

O quinto capítulo propõe algumas metodologias para definição da melhor 

localização dos recursos de resposta à emergência e estimativa do número de 
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grandes vazamentos de óleo em um empreendimento, além da analisa criticamente as 

melhores práticas utilizadas nos Planos de Contingência, através de estudos de caso 

da indústria de petróleo brasileira. 

O sexto capítulo propõe uma estrutura organizacional para o PNC, o fluxo de 

comunicação de acionamento da resposta à emergência e a integração dos recursos 

de atendimento de emergência no Brasil, baseados nas práticas do Brasil e de outros 

países. 

O sétimo capítulo expõe a conclusão do estudo relatando as questões da 

pesquisa que foram atendidas e as perspectivas futuras.  
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2 IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO                                         

Os impactos ambientais podem ser agudos, quando são pontuais com efeitos 

catastróficos, em um curto espaço de tempo, ou crônicos, quando impactam o meio 

ambiente, ao longo do tempo.  Na cadeia produtiva de Petróleo existem diversas 

possibilidades de impactos crônicos relacionados a emissões atmosféricas, hídricas e 

geração de resíduos oleosos e produtos tóxicos, porém os impactos agudos 

relacionados a grande vazamentos de óleo são os que mais preocupam, exigindo um 

gerenciamento de risco constante. Em face da possibilidade de grandes vazamentos, 

é necessária a existência de Planos de Contingência, para minimizar os danos 

ambientais, caso tais acidentes ambientais aconteçam. Nos itens abaixo, serão 

descritos os possíveis impactos ambientais, na cadeia produtiva da indústria de 

Petróleo e Gás (Onshore e Offshore), mostrando a gravidade dos vazamentos de óleo, 

justificando, assim, a necessidade da existência de Planos de Contingência efetivos.  

 

 2.1 Impactos ambientais causados na exploração e pr odução do 

Petróleo   

As atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, em áreas 

offshore, têm o potencial de causar uma grande variedade de impactos sobre o meio 

ambiente. Entende-se impacto ambiental como qualquer modificação do meio 

ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos 

ambientais da organização. Aspectos ambientais são os elementos das atividades ou 

produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente 

(ABNT ISO14001, 2004). Tais “impactos” dependem, basicamente, do estágio de 

desenvolvimento dos processos, do tamanho e da complexidade dos projetos, da 

natureza e da sensibilidade do ambiente, no qual serão desenvolvidas as atividades, e 
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da eficácia do planejamento, assim como, das técnicas de prevenção, controle e 

mitigação da poluição e dos outros efeitos adversos sobre o meio ambiente (Mariano, 

2007). 

A Cadeia Produtiva upstream da indústria de petróleo e gás natural pode ser 

dividida em quatro grandes etapas, segundo a definição na ANP (Lei 9.478/97): 

• Exploração – consiste no conjunto de operações ou atividades destinadas a 

avaliar áreas, objetivando a descoberta e a identificação de jazidas de petróleo ou gás 

natural. 

• Desenvolvimento – consiste no conjunto de operações e investimentos 

destinados a viabilizar as atividades de produção de um campo de petróleo ou gás 

natural (Lei 9.478/97). 

• Produção – consiste no conjunto de operações coordenadas de extração de 

petróleo ou gás natural de uma jazida e de preparo para a sua movimentação (Lei 

9.478/97). 

• Abandono – consiste na série de operações destinadas a restaurar o 

isolamento entre os diferentes intervalos permeáveis, podendo ser: 

a) permanente, quando não houver interesse de retorno ao poço; ou 

b) temporário, quando, por qualquer razão, houver interesse de retorno ao 

poço. 

Com relação às atividades de perfuração, todos os tipos de perfuração são 

associados à geração de resíduos, tais como lamas e cascalhos de perfuração. Os 

cascalhos são separados das lamas e limpos em separadores especiais. A quantidade 

de óleo residual presente nos cascalhos é maior quando são utilizadas lamas à base 
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de óleo. As lamas separadas e os fluidos de limpeza dos cascalhos são, parcialmente, 

reciclados para o sistema.  

Os cascalhos e a lama restante podem ser descarregados no mar ou 

transportados para terra, para serem corretamente dispostos, a depender da situação 

e das exigências ambientais, sendo mais comum a primeira forma de descarte. Os 

cascalhos cobertos por óleo e, frequentemente, por fluidos de perfuração tóxicos são a 

maior fonte de poluição das operações de perfuração. Por outro lado, sabe-se hoje 

que a disposição dos cascalhos, próximo ao leito marinho, ao invés de seu lançamento 

na superfície da água, pode limitar a dispersão dos poluentes suspensos e, 

consequentemente, reduzir a magnitude de seu impacto potencial sobre o meio 

ambiente (Mariano, 2007). 

. Muitos países e companhias de petróleo estão buscando formas efetivas de 

limpar e reduzir a toxidade dos cascalhos de perfuração contaminados por óleo. 

Recentemente, foi desenvolvida nos Estados Unidos uma tecnologia de remoção dos 

resíduos de perfuração, especialmente dos cascalhos, a partir de sua reinjeção na 

formação geológica. Esta técnica oferece uma possibilidade de se obter a descarga 

zero, para este tipo de resíduo. O perigo das lamas de perfuração, para o meio 

ambiente, está relacionado, particularmente, à presença de materiais lubrificantes na 

sua composição. Estas substâncias lubrificantes possuem, normalmente, uma base de 

hidrocarbonetos e são necessárias para assegurar a eficácia da perfuração, 

especialmente no caso de perfuração direcional ou de perfuração de rochas sólidas. 

Os lubrificantes são adicionados nos fluidos de perfuração, desde o início como parte 

das formulações originais ou no decorrer do processo, quando as necessidades 

operacionais aparecem. Em ambos os casos, as lamas utilizadas e os cascalhos 

cobertos por esses fluidos contêm consideráveis quantidades de hidrocarbonetos 

estáveis e tóxicos, assim como de um grande espectro de muitas outras substâncias 

(Mariano, 2007). 
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Outra fonte de poluição por óleo é a areia extraída junto com os 

hidrocarbonetos. A quantidade de areia produzida pode variar bastante, em função 

das regiões, e mesmo durante a produção numa mesma área. Em alguns casos, a 

areia constitui parte considerável do produto extraído. Mais frequentemente, a areia é 

limpa e despejada no mar, no mesmo local do poço.  

Com relação às atividades de produção, praticamente todos os seus estágios e 

operações em áreas offshore são acompanhados pela geração de efluentes líquidos e 

gasosos, assim como de resíduos sólidos indesejáveis. Especificamente, o 

comissionamento (partida) das instalações pode resultar em mudanças de 

desempenho temporárias dos processos, que podem originar emissões atmosféricas 

incomuns (tais como aquelas decorrentes de ventilação e queima de gás em flares e 

da queima de combustíveis, para geração de energia), descarte de efluentes no mar, 

tais como o descarte de produtos químicos e geração de águas de produção de pior 

qualidade (Mariano, 2007). 

Dentre os impactos ambientais, os grandes vazamentos são os que causam 

maior dano ao meio ambiente, em um curto espaço de tempo, necessitando do 

acionamento dos Planos de Contingência, para mitigação de seus efeitos. Os grandes 

vazamentos podem ocorrer por falta de controle do poço tendo, como evento final, o 

Blowout ou uma combinação de falhas humanas e de equipamentos que levem à 

ruptura de dutos ou mesmo ao afundamento de uma plataforma. A tabela 1 mostra os 

aspectos ambientais nas diferentes fases da cadeia produtiva de exploração e 

produção de petróleo e gás. 
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Tabela 1 - Aspectos Ambientais nos Processos de perfuração e produção de Petróleo 
Fonte : EPA 2000. 
 

Processo Emissões Atmosféricas Efluentes  Resíduos 

Desenvolvimento 
do poço 

Emissões fugitivas de 
gás natural, compostos 
orgânicos voláteis e 
hidrocarbonetos 
poliaromáticos 

Lama de perfuração, 
ácidos orgânicos, óleo 
diesel e fluidos ácidos de 
estimulação (HCI e HF) 

Cascalho de perfuração, 
sólidos da lama de 
perfuração, agentes 
espessantes, dispersantes, 
inibidores de corrosão, 
agentes de floculação, 
concreto e parafina. 

Produção Emissões fugitivas de 
gás natural, compostos 
orgânicos voláteis e 
hidrocarbonetos 
poliaromáticos, 
emissões fugitivas de 
BTX decorrentes do 
condicionamento do 
gás natural. 

Água de produção, 
provavelmente, 
contaminada por metais 
pesados, 
radionuclídeos, sólidos 
dissolvidos, compostos 
orgânicos consumidores 
de oxigênio, sais. 
Também podem conter 
biocidas, lubrificantes e 
inibidores de corrosão. 
Efluentes contendo glicol, 
aminas, sais e 
emulsões. 

Areia de produção, 
enxofre elementar, 
catalisadores gastos, 
lama dos separadores, 
sedimentos dos tanques, 
filtros usados, resíduos 
sanitários. 

Manutenção Agentes de limpeza 
voláteis, VOC’s e gás 
clorídrico (HCl). 

Fluidos de completação 
de poços e efluentes 
contendo solventes para 
a limpeza dos 
poços (detergentes e 
desengraxantes), tintas e 
agentes de estimulação. 

Resíduos de tintas, 
parafinas, cimento e 
areia. Crostas dos 
dutos. 

Abandono do poço 
e vazamento de 
blowout 

Emissões fugitivas de 
gás natural e de VOC’s, 
material particulado, 
hidrocarbonetos 
poliaromáticos (PAH’s), 
CO2, CO e compostos 
de enxofre. 

Vazamentos de óleo e 
salmoura. 

Solo contaminado e 
materiais absorventes. 
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2.2 Impactos ambientais no refino 

A atividade de refino de petróleo também tem, quando considerada toda a sua 

cadeia produtiva, o potencial de causar uma grande variedade de impactos sobre o 

meio ambiente. Dentre os impactos ambientais agudos, destacam-se os vazamentos 

de óleo causados por acidentes, como foi descrito no capítulo 1. Existem também os 

impactos ambientais crônicos causados pela geração de resíduos sólidos, emissões 

gasosas e geração de efluentes líquidos, que podem representar um impacto 

ambiental significativo, para o meio ambiente em longo prazo. 

De fato, as refinarias de petróleo têm uma contribuição significativa para a 

economia local e global, tendo um papel crucial no fornecimento de energia. Por outro 

lado os impactos ambientais causados pelas refinarias é uma questão global. Na 

última década, ao redor do mundo, vem crescendo as pressões da sociedade para 

que as refinarias atendam os requisitos de segurança e meio ambiente (Dikshit,2002) 

As emissões atmosféricas no refino têm como origem as emissões fugitivas de 

produtos voláteis, emissões geradas pela queima de combustíveis em aquecedores e 

caldeiras, e as emissões das unidades de processos. 

As emissões fugitivas ocorrem por vazamento em equipamentos como 

bombas, válvulas, tanques, e podem ser minimizadas quando são utilizados 

equipamentos mais robustos e através das manutenções e inspeções que geram 

ações de melhoria. De qualquer forma, apesar de pequenas quantidades, quando 

somadas todas as emissões desses equipamentos, em longo prazo, o impacto 

ambiental pode ser significativo (Mariano, 2005). 

As emissões causadas por aquecedores e caldeiras geram a liberação de 

produtos tóxicos (CO, NOx e SOx) e podem ser minimizadas com utilização de 

tecnologias mais limpas, como fornos com filtros , precipitadores eletrostáticos e 
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utilização de gás de refinaria na queima. Ainda assim, as emissões, em longo prazo, 

podem causar impacto ambiental significativo (Mariano, 2005). 

O ambiente aquático é um dos ecossistemas que mais sofre impactos 

causados pela ação antrópica, uma vez que constitui o compartimento final de vários 

produtos gerados pela atividade humana (AKAISHI, 2003). A poluição do meio 

aquático é proveniente de efluentes oleosos das refinarias, que contêm diferentes 

concentrações de amônia, enxofre, fenóis e hidrocarbonetos (Wake,2004). Apesar de 

passar por tratamento, possuem hidrocarbonetos que contaminam o solo ou águas 

superficiais. O uso da água no refino é, na sua maior parte, para resfriamento de 

correntes de produtos de algumas Unidades produtivas, porém alguns efluentes 

químicos possuem contaminação com óleo pelo contato com o hidrocarboneto, como 

é o caso da água utilizada nas caldeiras, para geração de vapor (Mariano, 2005).  

Os resíduos sólidos são gerados nos processos de refino pelo manuseio do 

petróleo e atividades de manutenção e reposição de materiais, como catalisadores, 

além dos diversos tipos de resíduos gerados por atividades administrativas e 

alimentação. Os resíduos podem sofrer incineração, fixação química, neutralização ou 

disposição em aterros sanitários. Dentre todos os resíduos gerados, os químicos e 

oleosos são os que têm maior potencial de impacto, no meio ambiente, devendo ser 

identificados e descartados em uma área definida dentro ou fora da refinaria (Mariano, 

2005). A tabela 2 resume os impactos ambientais causados pelo refino de petróleo. 
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Tabela 2 -  Aspectos Ambientais nos processos de refino de Petróleo  
Fonte: Mariano, 2005.(Adaptado)  
 
 

Processo Emissões atmosféricas Efluentes Líquidos Resíduos Sólidos 

Refino 

• Gás das chaminés de 
aquecedores 
(CO,NOx,SOx,MP e 
HC´s). 
• Emissões fugitivas de 
HC´s. 
 

• Óleo, H2S, NH3, 
fenol, sólidos em 
suspensão, cloreto, 
mercaptans, água 
contaminada de 
óleo. 
 

• Óleo cru, ferrugem, areia, metais, 
resíduos de coque, catalisadores 
exaustos, finos de catalisadores, 
lama de cloreto de cálcio. 
 
• Resíduos orgânicos, papéis, 
plásticos e metais. 

 

2.3 Impactos ambientais causados no transporte de p etróleo e 

derivados. 

Segundo Oliveira (1993), o transporte de hidrocarbonetos no país vincula-se a 

três funções: o escoamento da produção dos campos de exploração para instalações 

de armazenamento e de processamento, a importação e exportação de petróleo bruto 

e derivado, e a distribuição dos produtos processados. Para que tais objetivos sejam 

atendidos, torna-se imprescindível a combinação de meios de transporte e instalações. 

Tem-se, então, a integração de dutos, terminais e navios petroleiros e, de forma 

complementar, o transporte ferroviário e rodoviário. 

No Brasil, o transporte marítimo realizado pelos navios petroleiros constitui-se 

no principal modal, atuando tanto na navegação de longo curso, como na navegação 

de cabotagem, ao longo de toda a costa brasileira. A interligação com a terra é feita 

através dos terminais marítimos, peças-chave nesta cadeia logística, distribuídos ao 

longo de toda a costa brasileira (Reis da Silva, 2004). 

Diferentemente da tendência de transporte de cargas nos EUA, conforme 

observado na figura 1, o modal com maior participação no transporte de petróleo e 

derivados no Brasil é o aquaviário, seguido pelos modais dutoviário, ferroviário e 

rodoviário. Devido à produção de petróleo no país estar concentrada na exploração 
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offshore, apenas a Bacia de Campos, em 2002, foi responsável por 82,5% (438.292 

mil barris) da produção nacional de petróleo (ANP, 2003) e tem 80% de sua produção 

total escoada por navios e o restante (20%) via dutos (Brasil Energia, 2002).   
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Figura 1 - Percentual de participação dos modais logístico na Indústria de 
Petróleo e Gás no Brasil 

Fonte: Portos e Navios, 2001.(Adaptado)  

 

A atividade de transporte de petróleo e derivados tem grande potencial de 

impacto ambiental agudo, principalmente, devido ao grande volume transportado. O 

transporte de petróleo e derivados pode causar descargas de portes variáveis, desde 

as maiores proporcionadas por acidentes com petroleiros até as relativamente 

pequenas, mas frequentes, descargas operacionais. Mundialmente, este transporte 

lança no ambiente cerca de 100.000 toneladas de hidrocarbonetos, por ano (Walker et 

al, 2003). 

Além do grande vazamento de óleo, existem os impactos ambientais crônicos, 

tais como emissões atmosféricas, geração de resíduos, utilização de tintas tóxicas e 

transferência de espécies exóticas através da água de lastro (IMO, 2004). 
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Um derrame de óleo pode gerar uma série de impactos sobre os organismos e 

os ecossistemas, e em atividades costeiras, prejudicando atividades recreativas, como 

banho de praia, mergulho, pescaria, e gerando contestações por parte da população, 

do comércio (hotéis, restaurantes, turismo), do governo local, de indústrias que usam 

recursos do mar e de outros setores da sociedade que se utilizam do ambiente afetado 

(Khanna & Barua, 2001). A tabela 3 mostra os tipos de aspectos ambientais causados 

pelos diferentes modais logísticos. 

Tabela 3 - Aspectos Ambientais no transporte de Petróleo e derivados. 
Fonte Khanna & Barua, 2001, 2001.(Adaptado)  
 

Modal Emissões atmosféricas Efluentes Líquidos Resíduos Sólidos 

Navio 
• Gás das chaminés de 
navios (CO,NOx e SOx). 
• Emissões fugitivas de 
equipamentos. 

• Óleo, água contaminada de óleo 
e resíduos orgânicos. 
 

• Resíduos orgânicos, papéis, 
plásticos e metais. 

Dutos • Emissões fugitivas de 
equipamentos. • Óleo. 

• Resíduos orgânicos, papéis, 
plásticos e metais oriundos de 
atividades de construção e 
manutenção. 

Ferrovias • Gás das chaminés de 
trens. (CO,NOx e SOx). 
 

• Óleo, água contaminada de óleo 
e resíduos orgânicos. 
 

• Resíduos orgânicos, papéis, 
plásticos e metais. 

Rodovias • Gases dos veículos 
(CO,NOx e SOx). 
. 

• Óleo, água contaminada de óleo 
e resíduos orgânicos. 
 

• Resíduos orgânicos, papéis, 
plásticos e metais. 

 

 

2.4 Efeitos do vazamento de óleo no meio ambiente 

Para entender o impacto causado pelo petróleo, é necessário entender sua 

composição química. O petróleo é derivado de matéria orgânica de origem biológica. 

Os restos de plantas e animais, depois de sedimentarem em lamas argilosas, são 

submetidos a transformações aeróbicas e anaeróbicas por bactérias. O produto 
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degradado, junto com os restos de bactérias, é, mais tarde, transformado sob alta 

pressão e temperaturas que não excedem 150°C. As reações de transformação 

procedem em sítios catalíticos presentes nas adjacências das superfícies das rochas 

em presença de água, ácido sulfúrico, enxofre e outros componentes inorgânicos. 

Durante esses processos, o petróleo, que está disperso, acumula-se por migração em 

reservatórios e, finalmente, formam os poços de petróleo (SPERRS e WITHEHEAD, 

1969).  

Portanto, para que se forme uma jazida petrolífera, são necessárias as 

seguintes condições: a existência de sedimentos, originalmente, ricos em matéria 

orgânica e de condições propícias às transformações químicas e bioquímicas dos 

compostos orgânicos, a ocorrência de processos migratórios e de rochas reservatórias 

com boa porosidade, a fim de que o petróleo possa escorrer livremente entre os 

interstícios, e também a existência de estruturas acumuladoras, para que este possa 

ser economicamente explorável (LEINZ e AMARAL, 1966).  

Devido a essas condições, cada óleo apresentará diferentes características, 

tanto físicas, como químicas. Assim, uma definição precisa da composição do petróleo 

é impossível, uma vez que não existem dois óleos exatamente iguais (SPERRS e 

WITHEHEAD, 1969; TISSOT e WELT, 1984). 

Quando derramado no mar, o petróleo se espalha formando uma mancha, de 

espessura variável e tem sua trajetória alterada em função da velocidade e direção 

dos ventos superficiais e correntes marinhas. Este processo faz com que a mancha do 

óleo derramado se expanda, aumentando sua área e diminuindo sua espessura.  

A mancha, no seu percurso, em direção à costa ou ao alto mar, sofrerá uma 

série de processos intempéricos que, por sua vez, são influenciados por outros 

fatores, como o estado do mar (temperatura, pH e salinidade) e do clima (umidade e 
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radiação solar), a presença de bactérias e materiais particulados suspensos na água, 

e, principalmente, das propriedades físico-químicas do óleo derramado. Os processos 

da reação do petróleo na água são (ITOPF,2010) : 

⇒ Espalhamento – Este processo depende da força gravitacional, da 

volatilidade, da viscosidade e tensão superficial do óleo, além das condições 

climáticas do ambiente. Durante os primeiros estágios de um derramamento, é 

considerado um dos processos que mais afeta o comportamento do óleo, pois este 

tende a se espalhar como uma mancha única, aumentando sua área e diminuindo sua 

espessura, garantindo, assim, maior transferência de massa por evaporação e 

dissolução. Quanto menos viscosos forem os óleos, mais eles se espalham. Passado 

algum tempo, o vento se torna o fator que mais influencia no movimento da mancha, 

que tende a se quebrar, formando faixas paralelas à direção do vento. A partir daí, a 

turbulência do mar, causada por correntes, ventos e ondas, começa a ter influência 

predominante. A observação deste fenômeno, durante a efetivação do plano de 

contingência, ajuda as operações de vigilância marítima, através de aeronaves, 

encurtando tempo e economizando recursos.  

⇒ Evaporação – A perda por evaporação depende de uma série de fatores: da 

volatilidade do óleo, da área e da espessura da mancha e das condições climáticas do 

ambiente (vento, estado do mar, temperatura do ar e do mar e a intensidade da 

radiação solar). Este processo é muito importante entre as primeiras 24 e 28 horas, 

após o derramamento, em relação à transferência de massa. Quanto maior for a 

proporção dos componentes com pontos de ebulição baixos, maior será a evaporação 

do óleo, mais viscoso ele ficará e assim, irá para o sedimento. O grau de 

espalhamento é outro fator determinante durante este processo, pois quanto maior for 

a superfície de contato com o ar, maior será a evaporação. Mares agitados, grandes 
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velocidades de vento e climas quentes também funcionam como aceleradores do 

processo de evaporação (CORSON, 1993).  

⇒ Dispersão – Este processo realiza a quebra da mancha de óleo em 

pequenas gotículas, com densidade próxima da água, aumentando a área de contato 

do óleo com a água e colaborando com outros processos como a sedimentação e a 

biodegradação do óleo. Pequenas gotículas permanecem em suspensão, enquanto as 

maiores tendem a subir para a superfície onde podem se agregar umas às outras, 

reforçando a mancha ou ainda formando uma finíssima camada de óleo. As ondas e a 

turbulência marinha ajudam a dispersar o óleo, enquanto em ambientes anóxicos 

(ausência de oxigênio), a biodegradação torna-se mais difícil (CORSON, 1993).  

⇒ Emulsificação – Ocorre com a dispersão do óleo na água, sob a forma de 

gotículas, formando emulsões do tipo: água + óleo, tornando-se mais pesados. No 

caso de derrame de óleo, pode haver a formação de dois tipos de emulsão, em função 

da ação das ondas. As emulsões de óleo, na água, podem passar quase que 

desapercebidas, quando as gotículas de óleo são muito pequenas. Entretanto, se as 

águas se tornarem calmas, as emulsões podem voltar a constituir a película 

superficial, novamente, aglomerando-se. Os hidrocarbonetos, uma vez emulsionados 

na água, aceleram outros processos de transformação, como a dissolução, a 

fotoxidação e a biodegradação. Existem estudos recentes que sugerem que este 

processo é um dos principais responsáveis pela contaminação do plâncton marinho, 

que ingere as micro gotículas. Estas, por sua vez, atuam em seus orgânulos digestivos 

e se manifestam em suas fezes, indo, finalmente, se depositar no fundo do mar e 

aglomerando-se a sedimentos, limo e outras substâncias. No fundo do mar, estes 

serão carregados por correntes, contaminando, desta forma, áreas não diretamente 

afetadas pelo derrame. As emulsões de água em óleo, ao contrário do primeiro caso, 
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são extremamente estáveis e costumam persistir por meses, ou até mesmo anos, 

após o derramamento (ITOPF, 2010).  

⇒ Dissolução – Este processo tem grande influência sobre as consequências 

biológicas do ambiente marinho. Ocorre, logo após o derrame, quando o óleo vai 

sofrendo fotoxidação e biodegradação, e compostos mais solúveis vão sendo gerados. 

A dissolução dos componentes individuais do petróleo depende da quantidade e 

composição desses na mancha, do espalhamento da mancha, da temperatura e da 

turbulência da água (ITOPF, 2010).  

⇒ Oxidação – Neste processo, as moléculas de hidrocarbonetos reagem com 

o oxigênio do ambiente circundante, formando outros compostos solúveis, que irão se 

dissolver na água, ou outras substâncias ainda mais persistentes e resistentes às 

alterações. Os componentes mais voláteis do óleo são essencialmente não solúveis 

na água do mar. Como estas reações ocorrem, preferencialmente, na superfície, elas 

serão mais rápidas, quanto mais espalhadas estiverem as películas. 

Comparativamente aos outros processos de alteração físico-química, a oxidação é 

relativamente lenta e está condicionada à quantidade de oxigênio que pode penetrar 

na película. O processo ainda pode ser acelerado pela presença de certos sais 

dissolvidos no mar e de certos metais presentes no óleo. Muitas vezes, podemos 

encontrar traços de vanádio no óleo, que funciona como um catalisador nas reações 

de oxidação. Os raios ultravioletas funcionam igualmente como catalisadores, 

constituindo o que chamamos de fotoxidação. A razão de degradação é, em grande 

parte, influenciada pelo comprimento de onda incidente, pela concentração de 

materiais particulados suspensos, pela concentração de aromáticos de alto peso 

molecular e pela espessura da mancha (ITOPF, 2010).  

⇒ Sedimentação – Ocorre devido à agregação de partículas de sedimentos ou 

matéria orgânica às partículas de hidrocarbonetos do óleo. Quanto mais grosso o óleo, 
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maior sua chance de afundar. Poucos óleos crus são suficientemente densos para 

afundar ou se alterarão, a ponto de afundarem na água. A gravidade específica dos 

óleos intemperizados é próxima à densidade da água, na temperatura de 15°C. Existe 

a possibilidade de formação de bolas ou pedaços de piche, que são massas semi-

sólidas compactadas de óleo intemperizado agregado às partículas presentes na 

coluna d’água, representando sérios danos à costa, principalmente às praias de areia 

(ITOPF, 2010).  

⇒ Biodegradação – Consiste na degradação do óleo por microorganismos, 

naturalmente, presentes no mar. Estes microorganismos estão difundidos por todo o 

meio aquático, no entanto, tendem a ser encontrados, mais abundantemente, em 

águas cronicamente poluídas. A taxa de biodegradação é influenciada pela 

temperatura e pela disponibilidade de oxigênio e nutrientes (nitrogênio e fósforo), no 

ambiente. Cada tipo de microorganismo tende a degradar um hidrocarboneto 

específico, além de existir uma enorme quantidade destes que são, potencialmente, 

capazes de biodegradar, praticamente, todos os compostos do óleo cru. A 

biodegradação seria um perfeito processo de autodepuração já que, mesmo quando 

os microorganismos não estão presentes em número suficiente, estes se proliferam, 

muito rapidamente, em condições apropriadas. Quando o óleo se transforma em 

gotículas suspensas no meio aquático, a área interfacial aumenta, facilitando a 

biodegradação. O óleo que, eventualmente, chegue às praias e atinja a zona acima do 

nível médio d’água irá se degradar, muito lentamente, podendo persistir por muitos 

anos (ITOPF, 2010).  

Os processos de espalhamento, evaporação, dispersão, emulsificação e 

dissolução se destacam nos primeiros estágios do derramamento, enquanto a 

oxidação, sedimentação e biodegradação são processos de longo prazo e definem o 
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destino final do óleo (ITOPF, 2010). A figura 2 resume o processo de intemperismo do 

óleo na água. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 -  Processo de intemperismo do óleo na água do mar 
Fonte : IOFP,2010. 

Do ponto de vista toxicológico, quando o petróleo é derramado na água do mar, 

a princípio, somente os componentes solúveis afetam os organismos que vivem sob a 

superfície. Porém, quando ventos, ondas e correntes agem sobre a mancha de óleo, 

misturando-o à água, outros componentes não solúveis passam também a afetar os 

organismos, ali presentes (Monteiro, 2003).  

Os efeitos do óleo dependem não apenas da quantidade de óleo, mas também 

da composição específica e da toxicidade do óleo, do tempo de permanência do óleo 

no ambiente e de seu comportamento perante a ação de fatores físicos, químicos, 

meteorológicos e oceanográficos do ambiente. Os efeitos se apresentam de duas 

formas:  

⇒ Efeitos agudos ou em curto prazo (1 a 4 semanas) são notoriamente tóxicos 

e colocam diretamente em risco as populações e as comunidades costeiras que estão 

em contato direto com o óleo e seus constituintes, afetando potencialmente a equipe 
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de limpeza, os residentes da costa atingida e os membros da equipe científica, que 

pesquisam diretamente os derrames (ITOPF, 2010).  

⇒ Efeitos crônicos ou em longo prazo (1 mês a 10 anos), como a 

bioacumulação de substâncias tóxicas na cadeia alimentar, não são ainda bem 

conhecidos, mas devem merecer atenção (ITOPF, 2010).  

 Além do tempo de exposição e da quantidade do contaminante sobre o 

organismo, o tipo de toxicidade também pode variar em função dos compostos 

constituintes do petróleo em contato com o ambiente aquático (RIBEIRO, 2008). 

Hidrocarbonetos saturados, hidrocarbonetos insaturados e os hidrocarbonetos 

aromáticos apresentam, nessa ordem, aumento da toxicidade (OLIVEIRA, 2004). Os 

hidrocarbonetos aromáticos (BTEX e HPA) podem ser os constituintes do petróleo 

mais tóxicos à biota e ao homem, tornando importante a sua identificação no meio 

ambiente contaminado. rapidamente, o que diminui o efeito tóxico desses compostos 

em um período de tempo mais longo (COOKSON,1995). Por outro lado, os 

hidrocarbonetos aromáticos de peso molecular elevado (HPA) são de imediato, menos 

tóxicos, mas podem ser responsáveis por efeitos crônicos, uma vez que muitos deles 

são de difícil degradação e carcinogênicos (SILVA, 2004). 

Os compostos de peso molecular baixo, apesar de serem altamente tóxicos e 

apresentarem alto risco de combustão são, geralmente, considerados sem muita 

importância, pelo fato de serem altamente voláteis e se dispersarem, rapidamente, na 

atmosfera, quando derramados no mar. Porém, se o derrame se der em ambientes 

alagados (manguezais), onde predominam solos anaeróbicos, o processo de 

evaporação é retardado, fazendo com que o óleo retenha, por muito tempo, sua 

toxicidade inicial (SCHAEFFER-NOVELLI, 1990) e podendo causar, futuramente, 

maiores efeitos no ambiente marinho, devido à sua solubilidade maior e, portanto, 

maior biodisponibilidade.  
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A gasolina, o querosene e a nafta possuem grandes frações de aromáticos e 

são mais tóxicos que o óleo diesel e o óleo cru. Por outro lado, estes últimos são muito 

mais persistentes, causando impactos de longa duração.  

Há uma grande evidência dos efeitos mutagênicos de alguns dos compostos 

do petróleo, em especial, os aromáticos e aromáticos policíclicos, cujos riscos de uma 

contaminação crônica podem ser muito grandes (NRC, 1985). Estes compostos, além 

de serem absorvidos, podem ser transferidos ao homem, através da ingestão de 

algum organismo marinho contaminado.  

Os efeitos dos hidrocarbonetos sobre os organismos aquáticos podem ser 

classificados como:  

⇒ Letais, quando há a morte dos organismos causada pela toxicidade ou por 

efeitos físicos do produto;  

⇒ Sub-Letais, quando os efeitos biológicos crônicos afetam o comportamento, 

crescimento, reprodução, colonização e distribuição das espécies;  

As comunidades aquáticas participam de um elo importante entre o ser 

humano e o ecossistema marinho. Os principais efeitos observados nas comunidades 

biológicas costeiras que estão sujeitas, naturalmente, a alterações quantitativas e 

qualitativas podem ser detalhados da seguinte forma (CAIRNS e BULKEMA (1984), 

NELSON (1982), EVANS e RICE (1984) e RPI (1985)):  

⇒ Morte direta, por recobrimento e asfixia: Os óleos grossos e viscosos 

recobrem os animais e vegetais impedindo que realizem as trocas necessárias com o 

ambiente, como respiração, excreção, alimentação, fotossíntese, etc.  
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⇒ Morte direta, por intoxicação: As frações do petróleo compostas pelos 

aromáticos (benzeno, tolueno e xileno) são consideradas tóxicas e causam a morte de 

espécies marinhas.  

⇒ Morte de larvas e recrutas: As larvas são mais sensíveis aos efeitos do 

petróleo do que os adultos.  

⇒ Redução na taxa de fertilização: O petróleo pode reduzir a quantidade de 

ovos, o que causa consequente redução da prole. Isso pode gerar efeitos em médio 

prazo na restituição de indivíduos das populações.  

⇒ Perturbação nos recursos alimentares dos grupos tróficos superiores: com a 

morte de espécies pertencentes aos grupos vegetais e herbívoros, os predadores 

terão seus recursos alimentares (presas) reduzidos, causando uma consequente 

desestruturação de toda a comunidade.  

⇒ Incorporação e bioacumulação: muitos compostos são absorvidos pelas 

mucosas e membranas dos animais. Quando a concentração destes compostos é 

muito maior nos organismos do que na própria água do mar, ocorre uma 

bioacumulação destes compostos nestas espécies.  

⇒ Incorporação de substâncias carcinogênicas: muitas substâncias do grupo 

dos aromáticos, com comprovado efeito carcinogênico, como o benzopireno e 

benzatreno, causam tumores em diversos organismos como moluscos, briozoários e 

algas (JOHNSTON, 1976).  

⇒ Efeitos indiretos subletais (morte ecológica): o petróleo pode ainda causar 

uma série de efeitos que não representam a morte imediata dos organismos, mas sim 

perturbações consideradas importantes, como a morte ecológica, a qual impede que o 

organismo realize suas funções no ecossistema, inclusive, podendo progredir para a 
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morte. Entre estes efeitos, encontram-se a dificuldade na localização de presas, os 

problemas na percepção química e motora, a inibição da desova, o aborto, a 

deformação de órgãos reprodutores, a perda de membros, as alterações respiratórias, 

as alterações na taxa de fotossíntese, etc.  

 

3. PANORAMA INTERNACIONAL DOS PLANOS NACIONAIS DE 

CONTINGÊNCIA 

O objetivo deste capítulo é apresentar e analisar as atuais práticas de 

Planejamento de atendimento à emergência, assim como as análises de risco e 

critérios utilizados para definição da capacidade de atendimento em outros países. 

Apesar de Austrália, EUA Reino Unido e Japão terem modelos avançados, 

estruturados e algumas aplicações práticas, existem lacunas e pontos a melhorar. 

Assim será feita uma análise crítica de alguns modelos, comparando com o caso 

brasileiro, para propor subsídios para o Plano Nacional de Contingência do Brasil.  

Devido à criticidade do derramamento de óleo no mar no meio ambiente e a 

relevância no caso brasileiro, será dada maior atenção a esse tipo de evento. A 

escolha dos países para análise crítica deveu-se ao fato de que todos têm um Plano 

Nacional de Contingência estruturado e implementado, há algum tempo, possuem 

conhecimento prático de atendimento a grandes derramamentos de óleo no mar e 

possuem práticas de atendimento às contingências efetivas.  

 

3.1 Modelo Australiano 

Baseado no Relatório Anual da AMSA (Australia Marine Safety Authority - 

2005-2006) verifica-se que o modelo de Planejamento Nacional de Contingência 
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Australiano é centralizado no Governo Federal, sendo definidas as responsabilidades 

em nível federal, estadual e local, incluindo a iniciativa privada, que é responsável pela 

disponibilidade de recursos em situações de emergência, caso seja necessário.  

A agência gestora do Plano de Contingência, em caso de vazamento de 

produtos químicos no mar, é a Australia Marine Safety Autority (AMSA), que atua no 

desenvolvimento dos planos de contingência junto com outros órgãos, identificando 

problemas, estratégias e procedimentos. 

A gestão da resposta é baseada no modelo de Sistema de Controle de 

Resposta. A Operacionalização do Sistema de Resposta (OSRICS) varia de acordo 

com as demandas locais, cabendo à Australia Marine Safety Autority (AMSA) 

implementar planos de contingência nacionais e regionais e apoiar as Agências de 

Combate, durante a resposta de incidentes de poluição marinha por óleo ou produtos 

químicos. O controle da poluição marítima (MRC) é responsável pela coordenação da 

administração local e operação do PNC, incluindo apoio ao Comitê de Gestão e ao 

Grupo de Operações. Além disso, o MRC possui equipamentos para atendimento às 

emergências e é responsável pela manutenção e operação de uma base de dados 

para os estados, assegurando que todos os incidentes de poluição por óleo ou 

químicos estejam nela contidos. A figura 3 mostra a estrutura de coordenação em 

caso de acidentes. 
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Figura 3 – Estrutura de combate a poluição marítima na Austrália 
Fonte : AMSA,2008 

Para garantir a efetividade da estrutura montada em caso de emergência, são 

feitas análises do risco de acidentes de derramamento de óleo e verificada a 

disponibilidade de atendimento às emergências, a cada cinco anos, através de quatro 

etapas: 

→ Análise dos históricos de acidentes de derramamento de óleo no mar; 

→ Quantificação e mapeamento dos recursos de emergência; 

→ Atualização da análise de risco e vulnerabilidades;  

→ Análise das oportunidades de melhoria no atendimento à emergência. 

 

3.1.1 A Análise dos Históricos de Acidentes 

A primeira etapa é fundamental para todo o dimensionamento da capacidade 

de atendimento à emergência por derramamento de óleo no mar, pois, baseado na 

frequência de eventos, sua localização, quantidade e tipo de embarcação envolvida 

será definida toda a estrutura de atendimento à emergência, e o investimento 
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necessário, assim como a distribuição dos recursos ao longo da costa australiana. 

Assim, é de vital importância que o histórico de acidentes seja representativo da 

realidade local. No caso australiano, foram utilizados alguns históricos locais, como o  

relatório da AMSA (Austrália Marine Safety Authority) de 2004, para definir a 

frequência dos eventos, sua localização e o tipo de embarcação envolvida.  

Segundo a AMSA (Austrália Marine Safety Authority Report, 2004), foram 

relatados 60 acidentes com derramamentos maiores que 1 tonelada e 11 maiores que 

10 toneladas, de 1993 a 2004. Os dois maiores acidentes com derramamento de óleo 

ocorreram na costa Oeste da Austrália, em 1991, em Damspier, com 17.700 toneladas 

de óleo e ao sul da costa leste com 700 toneladas de óleo, no mesmo ano. O número 

de acidentes tem diminuído nos últimos 25 anos, o que tem contribuído para redução 

do risco. A frequência atual é menor que um acidente com derramamento por ano. 

Como em outros casos, os pequenos derramamentos, ou seja, derramamentos 

inferiores a 1 tonelada, são mais frequentes que os médios e grandes derramamentos, 

entre 1 e 10 toneladas de óleo e acima de 10 toneladas, respectivamente. Os 

acidentes em portos representam 75% do risco relativo a derramamento de óleo e a 

maior frequência de derramamentos está na área leste do território australiano, devido 

ao maior tráfego de navios, como mostra a figura 4. 
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Figura 4 – Derramamento de óleo na Austrália. 
Fonte : Risk Assessment of Emergency Towing and Savage capabilities Report, 
DNV 2004. 

Legenda : % de acidentes nas províncias da Australia. 

(NSW=New South Wales, NT=Northern Territory, QLD=Queensland, SA=South 

Australia, TAS=Tasmania, VIC=Victoria, WA=Western Australia) 

Os tipos de incidente mais comum com os navios é  encalhamento (50%), 

sendo os navios de pesca e os carregadores os maiores responsáveis por 

derramamento de óleo, devido a esse tipo de incidente.  

 

3.1.2 Quantificação e mapeamento dos recursos de em ergência. 

Após a identificação e caracterização dos tipos de acidentes que causam 

derramamento de óleo, é necessário fazer o mapeamento dos recursos necessários 

ao atendimento a esse tipo de emergência. Desta forma, fica evidente que navios 
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rebocadores e navios de emergência são necessários. Esses navios têm distintas 

funções. Em caso de emergência, a atuação do rebocador é para rebocar o navio 

encalhado e os navios de emergência agem no segundo momento, na minimização do 

impacto ambiental.   

Esses recursos são de posse da iniciativa privada que, em caso de incidentes, 

prioriza a utilização dos navios para o atendimento às situações de emergência. Para 

verificação da adequação desse modelo, foram realizadas entrevistas com as partes 

interessadas envolvidas, ou seja, órgãos do governo e iniciativa privada, havendo um 

consenso sobre a adequação da capacidade de atendimento desses recursos. 

Atualmente, a grande preocupação é a adequação desses recursos nos próximos 

anos, devido ao aumento da utilização dos recursos para fins comerciais.  Assim, 

valem algumas observações a respeito da capacidade de atendimento à emergência 

de derramamento de óleo na Austrália, como: 

→ Áreas distantes, onde não existe um fluxo comercial que possua os recursos 

de atendimento à emergência, ficam vulneráveis aos impactos, no que tange a 

emergências;  

→ Em relação aos recursos de salvamento, a possibilidade de ajuda de outros 

países, como Cingapura, não é viável, devido à distância, fazendo com que a Austrália 

disponha de atendimento próprio à emergência;  

→ Devido ao aumento do tráfego marítimo, o número de navios de salvamento 

e rebocadores aumentou em áreas onde não havia disponibilidade desse tipo de 

recurso, melhorando a capacidade de atendimento a emergência.  
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3.1.3 Atualização da análise de risco e vulnerabili dades 

A atualização dos riscos de derramamento de óleo no mar foi avaliada 

comparando os riscos analisados no ano de 2000 com a situação atual (2004), 

considerando as mudanças como aumento do transporte e comércio em algumas 

regiões, assim como, a capacidade de atendimento. Dessa forma, deve-se considerar 

alguns fatores como: 

→ A maioria dos novos navios apresenta casco duplo, reduzindo o risco de 

vazamento, mesmo nos casos de encalhamento; 

→ A frequência de incidente com vazamento tem uma tendência decrescente 

devido às melhorias implantadas, nos últimos anos, como avanços na infra-estrutura 

dos portos, novos projetos de navio e capacitação das equipes; 

→ Aumento no número de navios rebocadores em locais onde não existia 

estrutura de apoio há alguns anos atrás. O número de navios de emergência 

permaneceu o mesmo. 

O risco avaliado em várias regiões da Austrália é a combinação da frequência 

de incidentes, área de derramamento e um indicador de sensibilidade do meio 

ambiente. Baseado na Avaliação de Risco da DNV de 2005, 75% do risco está na 

região dos portos, com uma tendência a redução, nos próximos anos. A comparação 

feita em relação à análise de 2000 mostra uma redução no risco em aproximadamente 

7%, devido aos fatores mencionados anteriormente. 

 

3.1.4 Análise Crítica do Modelo Australiano 

A principal fonte poluidora relacionada a derramamento de óleo são os navios. 

Baseado na análise de risco e capacidade de atendimento à emergência, verificou-se 
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que não existem modificações significativas no risco, nos últimos anos, que exijam 

aumento de disponibilidade de recursos. Devido ao aumento do comércio marítimo em 

algumas regiões, o tráfego aumentou, porém o risco foi reduzido devido a muitos 

navios apresentarem casco duplo. Outro fator importante foi o aumento na capacidade 

de atendimento à emergência, devido ao aumento no fluxo de navios em regiões onde 

não havia esse tipo de recursos. Por não haver necessidade de investimentos, não foi 

feita uma análise de custo - benefício dos investimentos relativos à redução de risco. 

Conclui-se que a capacidade de atendimento à emergência na Austrália 

aumentou e o risco de derramamento diminuiu, nos últimos anos, devido a várias 

ações comentadas acima. A questão a ser discutida é se o número esperado de 

derramamentos é adequado à sensibilidade ambiental. Para isso, é preciso verificar 

não somente a capacidade de atendimento, mas a sensibilidade ambiental nas 

diversas áreas australianas, incluindo os novos empreendimentos, para, então, definir 

o nível de confiabilidade nos diversos sistemas de proteção para atingir o nível de 

risco aceitável. 

A análise de risco do cenário de vazamento de óleo no mar é feita a cada cinco 

anos, criando uma base de dados fundamental para o dimensionamento e 

posicionamento dos recursos de atendimento à emergência. A periodicidade de tal 

estudo deve considerar principalmente os novos empreendimentos que possam 

causar derramamento de óleo e produtos químicos no mar, devendo ser feita uma 

nova análise de risco e reavaliação da quantidade e posição dos recursos de 

atendimento à emergência. A utilização dos recursos de atendimento à emergência, 

como rebocadores da iniciativa privada, é uma excelente iniciativa pelo ponto de vista 

da redução de custos direcionados para atendimento a derramamento de óleo e 

produtos químicos no mar, porém é necessário que haja instrumentos que garantam a 

utilização de tais recursos, em caso de emergências ambientais no mar. 
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Outro aspecto positivo do modelo australiano de atendimento a emergências é 

a estrutura de responsabilidades e competências, definida pela AMSA (Austrália 

Marine Safety Authority Report, 2004,) no caso de vazamento de óleo e produtos 

químicos no mar, aumentando a eficiência na utilização dos recursos e atendimento a 

emergência. 

Apesar da adequada capacidade de atendimento a emergência, parte dos 

recursos pertencem à iniciativa privada, sendo uma vulnerabilidade devido à incerteza 

da priorização dos recursos, em caso de emergência. 

 

3.2  Modelo dos EUA 

Os EUA possuem uma das maiores estruturas de preparo e combate à 

emergência do mundo (Souza, 2006), prevendo vários tipos de eventos, como 

catástrofes naturais, acidentes industriais e ataques terroristas. Existe uma integração 

de diversos órgãos em nível federal e estadual com a iniciativa privada, Universidades 

e Centros de Pesquisas com o objetivo de desenvolver ferramentas, treinar pessoas e 

monitorar as áreas de risco de forma a aumentar a eficiência no combate à 

emergência. 

No caso específico da poluição por óleo, existem três níveis de planejamento 

de emergência: nacional, estadual e local.  

O Plano de Contingência Nacional para vazamento de óleo é baseado no 

Plano Nacional de Contingência de óleo e substâncias químicas, sendo 

responsabilidade da Agência de Proteção Ambiental (EPA) a poluição em águas 

interiores e da Guarda Costeira Americana poluição no mar.  
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As revisões do PNC devem ser coordenadas e enviadas aos membros da 

Equipe Nacional de Resposta, para conhecimento e comentários, antes de sua 

emissão. A equipe de resposta nacional dá suporte às 13 equipes regionais existentes 

nos EUA. Assim, são responsabilidades da Agência de Proteção Ambiental: 

⇒Definir responsabilidades em nível federal, estadual e local; 

⇒Descrever os recursos necessários para atendimento às emergências; 

⇒Estabelecer a hierarquia das equipes de combate à emergência; 

⇒Solicitar os planos de emergência em nível federal, estadual e local aos 

responsáveis; 

⇒Fornecer procedimentos para tratamento dos produtos tóxicos e óleo em 

caso de emergência; 

⇒Definir a estrutura dos planos de emergência estadual e local, considerando 

a definição das responsabilidades, as prioridades, fases e procedimentos; 

O Plano de emergência em nível estadual segue as diretrizes federais, criando 

órgão específico para tratamento dos vazamentos de óleo, definindo um responsável 

pela coordenação da emergência para representar os interesses do estado e 

coordenar os recursos estaduais disponíveis, dando suporte às equipes locais. Apesar 

da participação do governo federal e estadual com disponibilidade de recursos para 

combate à emergência, a lei 101-380 atribui a responsabilidade de atendimento à 

emergência ao causador do vazamento, assim como estabelece  contribuição para um 

fundo para pagamento para compensação do dano. Dessa forma, as empresas que 

transportam óleo ou operam unidades que possam ter algum tipo de vazamento 
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devem apresentar às autoridades estaduais um plano de emergência efetivo e 

atualizar informações, como a quantidade de óleo transportada e armazenada. 

Em caso de emergência, a empresa poluidora deve: 

⇒Iniciar os procedimentos de emergência; 

⇒Acionar os órgãos Estaduais e Federais e empresas de recolhimento de 

óleo; 

⇒Fazer a análise do acidente para iniciar a resposta a emergência. 

As áreas localizadas nas costas marítimas são de responsabilidade da Guarda 

Costeira e da iniciativa privada, no sentido de implementação dos planos de 

emergência e disponibilidade dos recursos necessários. A Guarda Costeira America 

desenvolve ações de prevenção a vazamento de óleo e produtos tóxicos no mar além 

da proteção das espécies marítimas. Essa prevenção ocorre através da fiscalização 

de embarcações na fase de projeto e operação em relação à conformidade com 

padrões internacionais e nacionais. O principal objetivo é eliminar dos portos 

americanos embarcações não conformes que têm maior risco de acidente. Além das 

embarcações os portos e plataformas são fiscalizados em relação a padrões de 

segurança. Em caso de vazamento de óleo e produtos tóxicos no mar, cabe a Guarda 

Costeira America  investigação do acidente e enquadramento dentro das leis vigentes. 
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Há um fundo de atendimento à emergência composto por mais de 105 

empresas, para ser utilizado em caso de emergência, ou seja, limpeza do meio 

ambiente, compra de equipamentos, entre outros.  

Outro subsídio financeiro é o Superfundo, um programa do Governo Federal 

dedicado a limpar resíduos industriais e vazamentos que coloquem em risco a 

comunidade e o meio ambiente. O Superfundo é administrado pela EPA 

(Environmental Protection Agency) com cooperação dos estados americanos. O fundo 

é financiado por recursos financeiros do governo americano, porém o poluidor quando 

identificado deve pagar pelos danos ou parte dos danos. Caso o poluidor não seja 

encontrado ou não tenha condições de pagar o dano causado, as despesas são pagas 

pelo Governo Americano (EPA, 2010). 

Outro fundo para financiar ações de combate e às emergências de 

derramamento de óleo é o Fundo da Costa do Golfo (Gulf Coast Fund), criado em 

2005, pela Fundação Rockefeller (Gulf Coast Fund, 2010). Este fundo dá suporte à 

recuperação de áreas e ecossistemas, assim como às comunidades afetadas pelo 

acidente. 

Apesar da existência desses fundos, cada empresa que inicia uma atividade de 

transporte ou utilize no seu processo produtivo óleo ou algum produto tóxico deve 

apresentar um plano de emergência para as autoridades locais, segundo os requisitos 

estaduais e federais. Para análise da consistência das ações do plano de emergência, 

são utilizadas ferramentas de planejamento de emergência e análise de risco, como os 

softwares CAMEO, ALOHA MAPLOT e GNOME (EPA, 2010). 

O software MAPLOT (Mapping Application for Response, Planning, and Local 

Operational Tasks) é utilizado para mapeamento do território americano, incluindo 
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instalações industriais e civis, com mapas eletrônicos que permitem a localização das 

áreas vulneráveis aos cenários de risco (EPA, 2010). 

As análises dos possíveis cenários de acidentes com produtos químicos são 

realizadas no software ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres), através 

do levantamento de características do ambiente onde ocorre o acidente, ou seja, 

umidade, velocidade e direção do vento, tipo de terreno, temperatura, entre outros. 

Outra informação importante é a caracterização da hipótese acidental, ou seja, o tipo 

de vazamento, o tipo de tanque, a espessura do furo e o tipo de produto. O software 

possui as características do produto, como limite de explosividade superior e inferior, 

ponto de combustão, assim como os níveis de toxicidade, em caso de exposição. A 

figura 4 mostra o efeito de uma nuvem tóxica devido à ruptura de um vaso de uma 

indústria química.  

 

Figura 5 – Vulnerabilidade da nuvem tóxica de Amônia 
Fonte : Manual do Usuário Aloha, 2007. 

(legenda: IDLH=Immediately Dangerous to Life or Health) 
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Como podemos ver na figura 5, a área de risco vermelha é a mais crítica 

atingindo 588 m com 300 ppm de concentração, não podendo ser tolerada sem 

equipamento autônomo de respiração. A área laranja é menos crítica, porém causa 

danos à saúde, atingindo 1,7 km com 20 ppm de concentração. A área de risco 

amarela é a menos crítica, atingindo 2,9 km com concentração de 5 ppm. Com as 

informações acima, é possível definir as áreas impactadas e as ações de mitigação do 

efeito.  Utilizando o software CAMEO (Computer-Aided Managment of Emergency 

Operation), é possível verificar essas questões, e consultar os procedimentos de 

emergência, para casos de contaminação com produtos químicos como amônia (EPA, 

2010). 

 

Figura 6 – Área atingida pela nuvem tóxica. 
Fonte : Software Marplot, 2007. 

 

Como podemos verificar na figura 6, existem duas instalações vulneráveis ao 

acidente que são um hospital (verde) e uma escola (preto). A área em vermelho da 
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figura representa a região de vulnerabilidade que pode ser atingida dependendo da 

direção do vento. 

Outra ferramenta importante para suporte de decisão em emergências 

utilizadas nos EUA é o software Gnome (General NOAA Oil Modeling Environment), 

que simula o deslocamento de uma mancha de óleo ou produto químico no mar, ao 

longo do tempo, dada a direção do vento, a quantidade de produto vazado, as 

condições das marés. O Software é alimentado com um banco de dados de mapas e 

pode ser integrado ao GIS (Geographic Information System) que atualiza as 

informações ao longo do tempo. Um exemplo de resposta do deslocamento de uma 

mancha de óleo dada pelo software pode ser vista na figura 7, que mostra um 

vazamento hipotético de óleo na região localizada ao redor de Central Long Island 

Sound (EPA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Área atingida pelo vazamento de óleo no mar. 
Fonte : Software Gnome, 2007. 
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Além da utilização dessas ferramentas, para análise de risco e suporte à 

definição do planejamento de emergência, é necessário definir prioridade de ações de 

proteção em caso de impacto ambiental, ou seja, quais as áreas que deverão ser 

protegidas em detrimento de outras, devido à maior sensibilidade ao óleo ou produtos 

tóxicos. Para definir as áreas mais sensíveis no caso de derramamento de óleo no mar 

é feito um mapa de sensibilidade ambiental que considera três parâmetros. 

⇒Sensibilidade da linha da costa; 

⇒Sensibilidade dos recursos biológicos; 

⇒Sensibilidade dos recursos ambientais de uso da sociedade.  

No primeiro caso, são avaliados os recursos naturais do ecossistema 

considerando as espécies animais, formações rochosas e vegetação, sendo traçadas 

linhas com diferentes colorações e diferentes graus de sensibilidade. 

No segundo caso, é definida a sensibilidade dos recursos naturais, sendo 

representado por polígonos e diferentes cores com graus de sensibilidade. Além 

dessas representações, existem informações adicionais da frequência das espécies, 

em determinada área, modificando a característica do mapa de sensibilidade ao longo 

do tempo.  

No último caso, é definida a sensibilidade de áreas ambientais utilizadas pela 

sociedade como praias e áreas de mergulho, dentre outras, sendo representada por 

polígonos e ícones. Podemos verificar na figura 8 um exemplo de mapa de 

sensibilidade ambiental, com os três tipos de parâmetros de sensibilidade. 
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Figura 8 – Mapa de sensibilidade ambiental. 
Fonte : Software Marplot, 2007. 

 

Como podemos verificar acima, as áreas de costa de San Diego com a cor 

roxa são as mais sensíveis e os círculos verdes com um quadrado rosa representam 

as espécies mais vulneráveis.  

Pode-se verificar que a quantidade de recursos para atendimento à emergência 

a vazamento de óleo nos EUA é diretamente proporcional às possíveis fontes. Apesar 

de reduzir as possíveis consequências do acidente, esse fato não reduz a 

probabilidade de vazamento, sendo necessário um critério de limitação dessas fontes. 

Conclui-se que apesar da sofisticação das ferramentas utilizadas nos EUA, não 

há um parâmetro que defina o número máximo de derramamentos baseado na 

sensibilidade ambiental para limitar o numero de novos empreendimentos e o nível de 

proteção das atuais fontes. 
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3.2.1 Análise Crítica do Modelo Norte Americano  

Os diversos recursos, estruturas de responsabilidade e competências nos 

diversos níveis de atendimento à emergência são bem definidos, tendo como principal 

responsável a EPA. O modelo centralizado americano permite eficiência na utilização 

dos recursos de atendimento à emergência, existindo um fundo para custear os 

recursos em caso de emergências de derramamento de óleo. Apesar dessa estrutura, 

a responsabilidade inicial pelo atendimento à emergência é do poluidor que só tem seu 

empreendimento aprovado caso estabeleça um plano de atendimento à emergência 

com os recursos adequados aos cenários de risco de vazamento. As informações dos 

potenciais poluidores são atualizadas possibilitando uma reavaliação dos cenários de 

risco de vazamento de óleo e produtos químicos. Apesar dessa sistemática, não foi 

observada uma prática formal de reavaliação da adequação dos recursos e do 

posicionamento em relação às fontes poluidoras. 

Um dos pontos fortes do modelo Americano de gestão de emergências é a 

disponibilidade de softwares gratuitos para análise de consequência e vulnerabilidade, 

que permite a pequenas e médias empresas que transportam óleo e produtos 

químicos realizarem uma análise de risco a baixo custo. 

Outro ponto forte é o banco de dados de mapas de sensibilidade ambiental do 

território americano, possibilitando, além da redução do custo de análise de risco dos 

impactos ambientais para o caso de vazamento de óleo e produtos químicos, uma 

uniformidade dos dados para análise. Isso facilita o entendimento entre o órgão 

ambiental e a iniciativa privada. 

Apesar da estrutura nacional de atendimento à emergência, devido à dimensão 

do território Norte Americano, aliado à diversidade de tipos de emergência que podem 

ocorrer, a centralização do processo decisório pode ser considerado uma 
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vulnerabilidade, como ocorreu no ataque terrorista as Torres Gêmeas em 11 de 

setembro de 2001. Nessa ocasião, vários locais nos EUA estavam sobre ameaça ao 

mesmo tempo e o processo decisório centralizado retardou algumas decisões em 

alguns pontos que sofriam ataque, prejudicando a ação de resposta. A centralização 

do processo decisório, pode aumentar a vulnerabilidade dos sistemas industriais em 

casos de catástrofes naturais, onde mais de um sistema  pode ter um acidente 

industrial iniciado em um pequeno intervalo de tempo devido ao efeito de catástrofes 

naturais como tsunami, terremoto ou furacão, que são os mais freqüentes nos EUA. 

Um dos maiores acidentes da indústria do petróleo ocorreu em 20 de Abril de 

2010, quando uma explosão na plataforma Transocian (Deepwater Horizon - BP), 

devido à falha do BOP (Blowout Preventer) em conter o blowout, causou a morte de 11 

profissionais com afundamento da plataforma no dia 22 de abril de 2010. O impacto 

ambiental com o vazamento de óleo durou cerca de 87 dias (Deepwater Horizon 

Containment and Response,2010).  

Um comando unificado formado foi formado com profissionais da BP, EPA, 

NOAA, Guarda Costeira Americana, dentre ouros departamentos do governo 

americano para definição da estratégia de resposta à emergência e ação para conter o 

vazamento de óleo. A guarda costeia e a BP trabalham na investigação do acidente. 

Após inúmeras tentativas de bloqueio do poço, em meados de julho de 2010, 

com o sucesso da instalação de uma estaca no poço, foi eliminado o vazamento, 

seguido da construção dos poços de alívio, que atingiram o poço principal, sendo esse 

fechado por cimentação em setembro de 2010. Foram gastos cerca de $ 17,7 bilhões 

de dólares com as ações diretas de reposta à emergência, $400 milhões em 

indenizações a comunidade de abril a agosto de 2010 e 1,14 bilhões de indenização 

ao governo federal, governo local de outras entidades (Deepwater Horizon 

Containment and Response,2010). 
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O aprendizado do acidente ambiental pode ser resumido em quatro aspectos 

fundamentais que foram: 

→Colaboração: participação de órgãos governamentais, sociedade e da BP 

para solução do problema; 

→Sistematização: Resposta a emergência requer sistemas de gestão, 

procedimentos e capacidade organizacional de se adaptar a novos cenários; 

→Informação: Informações em tempo adequado e confiáveis são fundamentais 

para direcionas o processo de planejamento e as decisões do comando unificado; 

→Inovação: A urgência em conter o vazamento aliado as diferentes 

características do vazamento demandou diferentes respostas tecnológicas nunca 

antes usadas para conter o vazamento. 

O acidente no golfo do México mostrou a necessidade do comando Unificado 

em caso de acidentes que seja necessário o acionamento de Plano Nacional de 

contingência, tornando o planejamento, as decisões e a resposta à emergência mais 

efetiva. Outro aspecto importante é a flexibilidade da estrutura organizacional em se 

adaptar a diferentes cenários de respostas, sendo a estrutura organizacional e o 

sistema de informação fundamental nesse processo (Deepwater Horizon Containment 

and Response,2010). 

 

3.3 Modelo Canadense 

A produção canadense de petróleo atualmente  é cerca de 2,6 milhões de 

barris por dia , gerando grande movimentação, preferencialmente marítima, de óleo 

bruto e derivados (RCE,2009). A costa canadense, de cerca de 250.000 km, é a maior 
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do mundo, tendo a segunda maior plataforma continental, com cerca de 6,5 milhões 

de km2 (SOUZA, 2006). Devido ao risco de impacto ambiental por derramamento de 

óleo, existe no Canadá uma estrutura complexa para atendimento às emergências 

ambientais.  

 O Sistema Nacional de Resposta é composto por pessoal e recursos da 

Administração Central e Regional da Guarda Costeira. A essência do modelo adotado 

parte da premissa que a utilização de recursos de áreas não atingidas aumenta a 

capacidade de resposta (CCG,2006).  

O modelo de atendimento à emergência para vazamento de óleo no mar 

adotado no Canadá é semelhante ao Norte-Americano, com uma estrutura 

centralizada nas autoridades federais e portuárias, havendo parceria com a iniciativa 

privada, em caso de acidentes. No Canadá, como em outros países, existe a figura do 

comandante local (OSC), responsável pela coordenação do atendimento à 

emergência, que é acionado quando o serviço de tráfego e comunicações da Marinha 

ou a Central de Emergência Regional são avisados de um incidente. Na verdade, é 

definido se existe a necessidade do acionamento do Sistema de Gestão de Resposta 

(RMS), após uma avaliação do incidente. No término do incidente, a equipe é 

desmobilizada, sendo feita uma reunião de lições aprendidas. A figura 9 mostra o fluxo 

do atendimento à emergência. 
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Figura 9 – Fluxo de atendimento à emergência canadense 
Fonte : Response Managment System User Guide, 2006. 

 

O sistema de gestão de resposta à emergência (RMS) tem três principais 

processos que são (Response Managment System user guide, 2006): 

⇒ Processo RMS (Response Management System); 

⇒ Documentação; 

⇒ Reuniões do Plano de Ação do Incidente (IAP); 

O processo RMS tem como principal objetivo avaliar a situação de emergência, 

priorizar áreas a serem protegidas, definir a estratégia e objetivos, e coordenar a 
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implementação das ações necessárias de forma eficiente para minimizar o impacto do 

incidente. O fluxo do processo RMS pode ser resumido como mostra a figura 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Fluxo de Gestão de Resposta à Emergência 
Fonte : Response Managment System user guide, 2006. 

 

A documentação das informações e a implementação de ações para dar 

suporte à decisão e facilitar a análise crítica no término do atendimento à emergência  

são feitas ao longo do planejamento.  

As Reuniões do Plano de Ação do Incidente (IAP) são realizadas no decorrer 

do planejamento, assim como a implementação das ações de atendimento à 

emergência, dependendo da necessidade da tomada de decisão devido à mudança do 

cenário acidental. A estrutura do Sistema de resposta (RMS) é representada na figura 

11. 

  

1 -Estabelecer questões da emergência 

2 - Priorizar questões de emergência 

4 - Identificar missões e objetivos 

5 - Identificar  tarefas 

6 - Implementação 

7 - Relatório do trabalho executado 

3 - Desenvolver estratégias 
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Figura 11 – Estrutura do Sistema de Gestão de Resposta à Emergência 
Fonte : Response Management System User Guide, 2006. 
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O comandante local responsável pela resposta ao incidente possui cinco 

membros de staff para dar suporte à sua tomada de decisão, que são: 

⇒O oficial de comunicação, que é responsável pela divulgação de informações 

do incidente para a sociedade; 

⇒O oficial de saúde e segurança, que é responsável pela prevenção de 

acidentes nas atividades de atendimento à emergência, tendo autoridade de parar 

uma atividade por questões de segurança; 

⇒O oficial de leis, que é responsável pelo levantamento de todas as questões 

jurídicas; 

O conselho staff é formado por : 

⇒ Um representante regional do Grupo de Emergências Ambientais, que 

representa os órgãos ambientais em nível federal, estadual e industrial; 

⇒Um porta-voz da equipe de atendimento à emergência, responsável por 

manter contato com as partes interessadas, promover encontros e discussões a 

respeito das questões que envolvem o incidente. 

Além do Conselho staff, existe o staff de resposta à emergência que é formado 

pelas equipes de planejamento, logística, operação e finanças. 

A equipe de planejamento tem como objetivo coletar as informações do 

acidente, analisá-las e propor um plano de ação. Essa equipe é formada por: 

⇒ Um responsável pelo planejamento, que tem contato direto com o 

Coordenador Local da Emergência;  



 84 

⇒ Responsável pela estocagem e liberação de resíduos, que define os 

melhores métodos e ações para limpeza da área afetada;  

⇒ Coordenador de limpeza da costa marítima, que define as áreas mais 

sensíveis da costa marítima a serem priorizadas no plano de emergência;  

⇒ Representante da Equipe Regional de Acidentes Ambientais, que tem como 

dever, assegurar que os requisitos ambientais estão sendo considerados no Plano de 

Ação ao Combate à Emergência. 

A equipe operacional é responsável por implementar o Plano de Ação de 

Combate à Emergência, tendo dois subgrupos importantes que são o de operações 

marítimas e o de operações terrestres. Além dessas equipes existem as equipes de 

salvatagem, operações éreas e suporte a espécies. 

A equipe de logística tem como objetivo disponibilizar todos os recursos 

materiais e humanos para as equipes de atendimento à emergência, incluindo 

equipamentos, medicamentos e comida, entre outros. 

A equipe de finanças é responsável pelo suporte financeiro à compra de 

recursos, pagamento de horas trabalhadas e contratos de todas as equipes que 

trabalham no atendimento à emergência.  

Além da Equipe de Resposta à Emergência, existe uma equipe de 

monitoramento, cuja função é verificar a efetividade da equipe de resposta, tendo 

praticamente a mesma estrutura funcional. 

Apesar da importância da estrutura funcional de atendimento à emergência, um 

dos fatores determinantes na efetividade do plano de emergência é a definição das 

questões prioritárias e ações que definem as tarefas a serem realizadas pela equipe 

de atendimento à emergência. No Canadá, as prioridades são definidas de forma 
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qualitativa, considerando o grau de importância das possíveis áreas afetadas, como 

praias, reservas naturais, áreas comerciais, dentre outras, baseado em mapas de 

sensibilidade ambiental.  

O maior complicador na definição das ações prioritárias é a dinâmica do 

incidente, que influencia na escolha das questões prioritárias que naturalmente 

mudam ao longo do incidente. Dessa forma, vários processos do Sistema de Resposta 

(RMS) são iniciados e terminados ao longo do incidente exigindo uma grande 

coordenação das equipes de planejamento e implementação das ações de 

atendimento à emergência. 

O critério de definição da localização das equipes de atendimento à 

emergência é o risco de acidentes, havendo uma equipe por região, disponível 24 

horas por dia, durante todo ano. A figura 12 mostra a localização das equipes de 

emergência ao longo do território canadense. 

 

Figura 12 – Localização das Equipes de Atendimento a Emergência no Canadá 
Fonte : Response Managment System user guide, 2006. 



 86 

 
 

3.3.1 Análise Crítica do Modelo Canadense 

As principais fontes poluidoras são o petróleo e seus derivados, produzidos nas 

plataformas dos campos de petróleo e transportados por navios, ao longo da costa 

canadense. O modelo de gerenciamento de emergências de derramamento de óleo e 

produtos químicos no mar adotado pelo Canadá, também é centralizado como os 

demais países avaliados. A estrutura de responsabilidades e competências para 

atendimento a cenários de derramamento de óleo no mar é complexa, sendo completa 

em termos de resposta à emergência, possuindo responsáveis pela logística, 

operação, finanças e planejamento. O staff possui representantes de órgãos 

ambientais para garantir que os recursos ambientais sejam realmente preservados no 

planejamento de atendimento à emergência. Essa estrutura robusta exige uma grande 

coordenação entre as várias equipes para garantir a efetividade da resposta à 

emergência, sendo esse o maior desafio, principalmente pelo fato da centralização das 

decisões na figura do comandante local. 

Um ponto positivo é a criação de uma estrutura espelho para avaliar o 

desempenho da equipe de atendimento à emergência, fornecendo uma visão externa 

do resultado de simulados e do atendimento, o que normalmente não ocorre. 

 

3.4  Modelo do Reino Unido 

Desde 1965, o ACOPS (Advisory Committee on Protection of Sea) compila 

dados estatísticos e emite relatórios de poluição do mar no Reino Unido. Segundo o 

relatório anual da pesquisa de relatos de despejos de óleo (Annual Survey of Reported 

Discharges Attributed to Vessels And Offshore Oil & Gas Installations Operating in the 

United Kingdom Pollution Control Zone, 2006), como os demais modelos de 
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atendimento à emergência avaliados, no Reino Unido, a responsabilidade em casos 

de vazamento de óleo e produtos químicos no mar é da Guarda Costeira, quando o 

poluidor não tem condições de realizar o atendimento, tendo uma estrutura funcional 

para suporte ao atendimento a esse tipo de incidente.  

Segundo o Guia de Planejamento da Resposta a Contingências, de poluição 

marítima de 2002, nos casos de incidentes envolvendo derramamento de óleo no mar 

é acionada uma das Unidades da Guarda Costeira, HMCG (Her Majesty´s 

Coastguard), posicionadas ao longo do território do Reino Unido, para avaliar o 

incidente. A HMCG avisa ao escritório de salvamento e resposta à emergência 

(CPSO), que decide qual o nível de atendimento de resposta à emergência será 

acionado, avisando as partes interessadas. Nesse caso, três centros de controle 

podem ser acionados: 

⇒ A unidade de controle e salvamento (SCU – Salvage Control Unit); 

⇒O centro de resposta marítimo (MRC – Marine Response Center); 

⇒O centro de resposta da costa marítima (SRC – Shoreline Response Center); 

As respostas à emergência sempre envolverão a análise dos possíveis 

impactos ambientais com objetivo de dar suporte à decisão aos demais grupos de 

apoio, à resposta a emergências, que não serão acionados em todos os casos. As 

respostas ao incidente são definidas em três níveis como em outros países: 

TIER 1 - Quando existem apenas operações locais de combate ao incidente e 

limpeza do derramamento;  

TIER 2 - Quando existe um nível de vazamento que requer assistência 

regional;  



 88 

TIER 3 - Quando existe um nível de vazamento que requer assistência e ajuda 

a nível nacional e internacional. 

A Guarda Costeira realiza análise de risco das áreas mais vulneráveis ao 

derramamento de óleo, faz monitoramento do tráfego das embarcações e realiza 

pesquisas para dar suporte às decisões relativas aos planos de área, considerando os 

recursos necessários e o conjunto de ações para respostas eficientes às emergências. 

Após o incidente de Torrey Canyon, em 1967, foi formada a Unidade de 

Controle de Poluição Marinha da Guarda Costeira (MPCU – Coast Guard Marine 

Polution Control Unit). Em 1988, houve uma reestruturação. A MPCU passou a ser 

uma equipe de controle e resposta à poluição, sendo uma equipe integrante da 

Agência Marítima da Guarda Costeira (MCA – Maritime and Coast Guard Agency), 

com a responsabilidade de atendimento às emergências regionais. 

Com o objetivo de dimensionar a capacidade de atendimento à emergência, 

assim como a localização dos recursos, é feita anualmente uma análise dos 

incidentes, suas principais fontes poluidoras, os tipos de produtos poluidores, assim 

como a localização. Em 2005, foi verificada uma concentração nas fontes poluidoras, 

sendo as unidades de operação offshore as maiores responsáveis por derramamento 

de produtos contaminantes nas águas do Reino Unido, representando 89%.  

Verifica-se no Reino Unido, uma tendência de redução das contaminações por 

navios e unidades produtoras de óleo e gás desde 2001. A figura 13 mostra a 

localização dos vazamentos de produtos químicos, sendo o óleo sua grande maioria, 

havendo uma concentração em algumas docas e uma maior dispersão de 

derramamento de óleo em mar aberto, que corresponde à maior parte dos casos de 

contaminação. 
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Figura 13 – Localização das Fontes Poluidoras no Reino Unido 
Fonte : Annual Survey of reported discharge in United Kingdown, 2006. 
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Os maiores responsáveis por derramamento de óleo no ano de 2006 foram as 

Unidades produtoras de óleo e gás localizadas no mar, sendo a maior concentração 

em mar aberto, como mostra a tabela 4 abaixo.  

 
Tabela 4 – Localização das fontes foluidoras no Reino Unido 
Fonte : Annual Survey of reported discharge in United Kingdown, 2006. 

Áreas Afetadas Mar aberto Rios/Estuários
Baia/próximo a 

costa
Praias Porto Total

1 -Nordeste da Inglaterra - - - - 1 1

2 -Leste da Inglaterra - 2 - - - 2

3 -Essex & Kent 3 - - 2 3 8

4 -Suldeste da Inglaterra 2 - - 2 13 17

5 -Suldoeste da Inglaterra 4 - - - 11 15

6 -Bristol Channel & South Wales 1 - - 1 22 24

7 -Mar Irlandês 3 - 2 - 13 18

8 - Oeste da Escócia 1 - 5 - 17 23

9 -Orkney & Shetland Area 1 - 1 - 5 7

10 - Leste da Escócia 2 - - 1 12 15

11 -Plataformas na costa do Reino 

Unido
410 - - - - 410

12 - Navios no Reino Unido 19 - - - - 19

Total 446 2 8 6 97 559  

Baseado no histórico de vazamentos, os tipos de produtos, sua origem e 

localização, é feito um diagnóstico das áreas criticas em termos de vazamento de 

produtos tóxicos, dando suporte aos Planos de Emergência Locais e ao Plano 

Nacional de Contingência. Além dessas informações, a MCA (Maritime and Coast 

Guard Agency) avalia as características de cada porto, os navios e produtos que 

atracam para definir requisitos de quantidade de fluxo, atracagem e limites para cada 

porto.  

Outra informação relevante são as características do ecossistema e as 

atividades sociais e econômicas em cada região. Baseado nessas informações, cada 

empresa que manuseia, transporta ou produz algum tipo de produto tóxico realiza uma 
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análise de risco, definindo frequência e severidade de cada evento, dando suporte ao 

plano de emergência. Cada empresa deve enviar seu plano de emergência às 

autoridades locais e ao MCA (Maritime and Coast Guard Agency), para que este 

possa realizar suas atividades, sendo necessário um Sistema de Gestão de 

Segurança em que o risco seja periodicamente avaliado. 

3.4.1 Análise Crítica do Modelo Britânico 

O modelo de gerenciamento de emergências de derramamento de óleo e 

produtos químicos no mar, adotado pelo Reino Unido, também é centralizado como 

nos demais países avaliados. A estrutura de responsabilidades e competências para 

atendimento a cenários de derramamento de óleo considera três possibilidades em 

casos de derramamento de óleo ou produtos químicos, que são TIER 1 , TIER 2 e 

TIER 3. 

Uma característica marcante do modelo britânico de atendimento à emergência  

é a base de dados que é atualizada anualmente, possibilitando um dimensionamento 

dos recursos de atendimento à emergência, além do correto posicionamento de tais 

recursos ao longo do território britânico, que é baseado nas áreas de maior frequência 

de vazamento. 

Apesar da redução do número de vazamentos de óleo e produtos químicos no 

mar, não ficou clara a existência de um critério para limitar os empreendimentos 

causadores de tais impactos ambientais, baseado na sensibilidade dos ecossistemas 

avaliados. Assim como os demais casos avaliados, o atendimento à emergência fica 

centralizado num comando central, podendo ficar vulnerável, caso seja requerido alto 

nível de decisão em um curto espaço de tempo. 

Um ponto positivo do modelo britânico é o critério de acionamento de recursos 

locais, regionais e nacionais, baseado na quantidade de óleo ou produto químico, 
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sendo definido a TIER de 1 a 3, sendo I emergências locais, II regionais e III nacionais. 

Esse critério impede que recursos em excessos sejam enviados para atendimento às 

emergências, o que ocorre em alguns casos pelo excesso de precaução. De fato, 

quanto maior o número de recursos, maior o grau de dificuldade para coordenação do 

atendimento à emergência. 

Uma vulnerabilidade do modelo britânico de atendimento à emergência é o 

nível de centralização da resposta, cuja responsabilidade é totalmente do poluidor ou 

da Autoridade Marítima da Guarda Costeira, não ficando clara a existência da 

integração de Planos de Contingência.  Essa centralização pode ser um problema, 

caso a Unidade da Guarda Costeira não tenha condições de atender à emergência. 

 

3.5 Modelo Japonês 

Assim como alguns países analisados, o Modelo Japonês de atendimento à 

emergência é centralizado e definido nos níveis, internacional, federal, regional e local. 

Apesar da centralização, os recursos de resposta a emergência estão espalhados pelo 

território do Japão para reduzir a vulnerabilidade às catástrofes naturais, como 

terremotos e Tsunamis. No futuro, é prevista no Japão a ocorrência de terremotos com 

alta intensidade (Furuta, 2007). Tais eventos podem provocar acidentes industriais 

tendo conseqüências para a população e o meio ambiente como ocorreu no dia 

11/03/2011. Após um terremoto a leste da cidade de Sendai, um Tsunami devastou a 

costa leste do japão. Tais catástrofes naturais iniciaram diversos cenários acidentais 

na Usina Nuclear de Fukushima e em refinarias. 

Em relação a derramamentos de óleo no mar, a responsabilidade de combate é 

da Guarda Costeira Japonesa. Quando o poluidor não tem condições de atender à 

emergência, sendo definidas ações e responsabilidades no Plano Nacional de 
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Contingência, nos Planos Regionais de Contingência, nos Planos de Auxílio Mútuo e 

nos Planos de Emergência Individuais. 

O Plano Nacional de Contingência foi desenvolvido a partir da Internacional 

Convention on Oil Polluition Preparedness Response and Co-Operation (OPRC 

Convention,1990) com objetivo de estruturar o atendimento às emergências em todos 

seus aspectos, como definição de equipamentos, treinamentos, cooperação mútua 

entre agências governamentais e entre países. 

O Plano Regional de Contingência foi desenvolvido pela Guarda Costeira do 

Japão para as 16 regiões, levando em consideração os requisitos do Plano Nacional 

de Contingência. Segundo o Folder de Preparo a Resposta à Poluição por Óleo no 

Mar do JAP (Japan Association Petroleum), de 2009, os equipamentos de combate a 

derramamento de óleo estão distribuídos por seis regiões, conforme a figura 14.  

 

Figura 14 – Localização de recursos de combate à emergência de vazamento     de 
óleo no Japão. 
Fonte: Major Oil Spill Response Program brochure, 2009. 
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Além dessas bases, existem ainda cinco bases com equipamentos de combate  

a derramamento de óleo no mar, em países fornecedores de petróleo para o Japão, 

como Malásia, Arábia Saudita, Abu Dhabi, Cingapura e Indonésia (Jakarta).  

O primeiro nível de atendimento à emergência é o Plano de Emergência 

Individual. Assim, em caso de emergência por vazamento de óleo, o Plano de 

Emergência do poluidor é acionado, sendo a guarda costeira avisada, avaliando a 

situação do vazamento. Através da simulação da mancha de óleo e da predição das 

possíveis áreas atingidas, é definida a gravidade do acidente. A criticidade do acidente 

para o meio ambiente é definida, baseada por linhas de sensibilidade ambiental.  

Se o acidente for considerado grave, o Plano Regional ou Nacional de 

Emergência é acionado, sendo definida a estratégia de combate à emergência, como 

mostra a figura 15 (PAJ,2009). 
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Figura 15 – Processo de Atendimento à Emergência de Vazamento de Óleo no Mar no 
Japão  
Fonte: Marine Environment Protection and Disaster Division, 2005. 
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Além de uma estrutura nacional de combate à emergência de vazamento de 

óleo no Mar nos níveis locais, regionais e nacional, o Japão possui acordos de 

cooperação internacionais com outros países do Pacífico.  

Desde 1973, a PAJ (Japan Petroleum Association), vem estabelecendo um 

acordo de cooperação mútua entre os países do Pacífico para combate a 

derramamento de óleo no mar. O NOWPAP (Norwest Pacific Prepareness Action 

Plan), através do MERRAC (Marine Environmental Emergency Preparedness and 

Response Regional Activity Centre), desde 1997 vem estabelecendo objetivos e um 

plano de ação conjunta, para atendimento a derramamento de óleo no mar em casos 

que a capacidade de atendimento nacional dos membros não seja suficiente para a 

resposta à emergência (NOWPAP MERRAC, 2008). 

Umas das questões ainda não abordadas por outros modelos de planos de 

contingência é a efetividade da estrutura organizacional dos planos. Apesar de toda a 

estrutura montada para atendimento às emergências, a História mostrou que, em 

muitos casos, como no ataque terrorista às Torres Gêmeas nos EUA, a centralização 

das decisões não permite a resposta no tempo necessário às situações de 

emergência. É fundamental não apenas se dispor dos recursos certos no local certo, 

mas também a coordenação de todas as equipes e recursos de forma efetiva.  

No Japão, já existe a preocupação com a efetividade da estrutura 

organizacional dos Planos de Contingência. Uma forma utilizada atualmente para 

medir a efetividade da coordenação das equipes em uma situação de emergência são 

os simulados que, dependendo da quantidade de equipes e recursos envolvidos, são 

de difícil realização.  

Para superar essa dificuldade, existem duas possibilidades. A primeira é dividir 

o simulado em simulados menores de atividades independentes; a segunda é realizar 
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uma simulação do atendimento às emergências, em softwares, considerando a 

efetividade do atendimento à emergência. 

A maioria dos estudos de atendimento às emergências tem foco no efeito do 

acidente e pouco é discutido em relação à efetividade, na interação entre as equipes 

de atendimento à emergência (Furuta, 2007). Dessa forma, é importante entender e 

simular esse atendimento considerando as interações entre as diversas equipes que 

interagem numa situação desse tipo, através de um modelo multi-organizacional. 

Para esse tipo de simulação, é necessário considerar os requisitos que 

influenciam no desempenho de uma equipe, como estrutura, propagação do evento, 

fator da equipe e fatores individuais (Furuta, 2007). Esse Modelo é conhecido como 

TBNM, sendo um modelo em série, que considera os aspectos mencionados acima.  

Na analise multi-organizacional, o modelo TBNM é levado em consideração, 

porque esses requisitos são a base da comunicação e do processo decisório. Assim, o 

modelo multi-organizacional (Furuta,2007) considera vários agentes, que reconhecem 

a informação, tomam decisão, planejam e agem, como podemos verificar na figura 16. 
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Figura 16 - Modelo Agente 
Fonte : K,Furuta, 2007. 

 

No modelo multi-organizacional, vários agentes interagem através do processo 

cognitivo impactando na efetividade do atendimento à emergência. Essa interação é 

dinâmica, ocorrendo dentro de uma mesma organização e entre organizações como 

empresas privadas, agências governamentais, autoridade local, entre outras. A figura 

17 abaixo mostra o modelo multi-organizacional. 
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Figura 17 - Modelo Multi-Organizacional 
Fonte : Furuta, 2007. 

 

Assim, o principal objetivo da simulação é verificar o impacto da disponibilidade 

da comunicação na efetividade no atendimento à emergência. No estudo realizado por 

Furuta, simulando o atendimento à emergência causada por um terremoto, foi possível 
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Uma das principais saídas do modelo é o percentual de ocupação no processo 
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emergência. Como se pode verificar na figura 18, as atividades que possuem valores 

na ordenadas acima de 1 estão sobrecarregadas. 

 

Figura 18 – Simulação da carga de comunicação em uma situação de emergência 
Fonte : Furuta, 2007. 

 
(Sirei =Instrução, Kouhou=Declaração , Jyouhou=Informação) 
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3.5.1 Análise crítica do Modelo Japonês  

O modelo japonês de atendimento às emergências ambientais é centralizado 

como os demais modelos avaliados, tendo as decisões centralizadas no comando 

de operação de atendimento à emergência. Apesar dessa configuração, o Japão é 

um dos primeiros países a propor uma metodologia para avaliar a estrutura desse 

atendimento, baseada em simulação da disponibilidade dos agentes no processo 

de comunicação através do modelo multi-organizacional. 

A vantagem dessa abordagem é permitir uma maior flexibilidade na estrutura 

de atendimento à emergência, caso seja configurado um cenário específico que 

necessite de mais de um comando. Essa situação pode ocorrer em catástrofes 

naturais, onde mais de um cenário acidental ocorre ao mesmo tempo, em locais 

diferentes.  

Apesar de o território japonês ser bem menor que a maioria dos países 

avaliados, existe a vulnerabilidade as catástrofes naturais que pode aumentar a 

complexidade no atendimento à emergência nesse país. 

Existe no Japão a iniciativa de cooperações internacionais com os países do 

Pacífico Sul (Coréia do Sul e China) para combate a emergências ambientais 

causadas por derramamento de óleo em casos onde os recursos de um desses 

países não forem suficientes. O Japão possui recursos de atendimento à 

emergência localizados ao longo do seu território, assim como em países de onde 

ele importa petróleo. 

 

3.6 Análise crítica dos Modelos 

Para finalizar esse capítulo, é apresentado na tabela 5 o Panorama 

Internacional dos modelos de resposta à emergência com as características de 

cada país, sendo avaliado o nível de abrangência do atendimento à emergência, 

as principais fontes poluidoras, a responsabilidade dos planos de contingência, os 

recursos utilizados nos atendimentos, as áreas mais afetadas, os produtos 

envolvidos nos acidentes ambientais, os sistemas de informações e as 

vulnerabilidades de cada país. As características do Brasil serão vistas com mais 

detalhe no próximo capítulo. 
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Tabela 5 - Características dos Modelos de Atendimento à Emergência. 

Países

Nível de 

Abrangência da 

Contingência

Principais fontes 

poluidoras

Responsabilidade do 

Plano de Contingência

Recursos de 

Atendimento à 

Emergência

Áreas 

mais 

afetadas

Produtos 

envolvidos nos 

acidentes 

ambientais

Sistemas de 

Informação
Vulnerabilidade

Australia
Local, Regional e 

Nacional 
Navios

Poluidor, Governo ou 

Autoridade Marítima 

(AMSA)

Fundo para 

atendimento à 

emergência, 

equipamentos 

do poluidor e 

iniciativa 

privada

Mar e 

portos

Petróleo e 

derivados

Relatórios anuais e 

análise de risco a 

cada 5 anos

Dependência dos 

recursos da 

iniciativa privada

EUA

Local, Regional, 

Nacional e 

Internacional

Indústria 

Química, 

Petroquímica, 

Plataformas e 

Navios

Poluidor, EPA e 

Guarda Costeira

Fundo para 

atendimento à 

emergência, 

equipamentos 

do poluidor e 

Guarda costeira

Áreas 

Urbanas , 

Mar e 

Portos

Produtos 

químicos , 

petróleo e 

derivados

Softwares gratuitos 

(ALOHA,MARPLOT,

CAMEO, Gnome) e 

relatórios anuais de 

poluição

O tamanho do 

território 

americano e a 

diversidade de 

emergências

Canada

Local, Regional, 

Nacional e 

Internacional

Plataformas e 

Navios

Poluidor, Autoridade 

Maritima e Guarda 

Costeira

Fundo para 

atendimento à 

emergência, 

equipamentos 

do poluidor e 

Guarda costeira

Mar e 

portos

Petróleo e 

derivados

Relatório anual de 

acidentes 

ambientais

Complexidade da 

estrutura de 

resposta à 

contingência

Reino 

Unido

Local, Regional e 

Nacional 

Plataformas e 

Navios

Poluidor, Autoridade 

Maritima e Guarda 

Costeira

Fundo para 

atendimento à 

emergência, 

equipamentos 

do poluidor e 

Guarda costeira

Mar e 

portos

Petróleo e 

derivados

Relatório anual de 

acidentes 

ambientais

Centralização do 

atendimento à 

emergência

Japão

Local, Regional, 

Nacional e 

Internacional

Navios e 

refinarias

Poluidor e Autoridade 

Maritima 

Fundo para 

atendimento à 

emergência, 

equipamentos 

do poluidor e 

do PAJ

Mar, 

portos e 

áreas 

urbanas

Produtos 

químicos , 

petróleo e 

derivados

Sistema para 

simulação de 

derramamento de 

óleo

Vulnerabilidade de 

refinarias a 

catástrofes naturais

Brasil Local e Regional

Transporte 

rodoviário, 

plataformas e 

navios

Poluidor, Empresas do 

PAM e Epresas do PRC 

Poluidor, 

Empresas do 

PAM e 

Empresas do 

PRC 

Áreas 

urbanas, 

Rios, Mar 

e portos

Produtos 

químicos , 

petróleo e 

derivados

Relatório anual de 

acidentes 

ambientais

Falta de articulação 

entre organizações 

públicas e privadas
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Os países avaliados apresentam a característica marcante de ter desenvolvido 

sua estrutura de atendimento à emergência a partir de um órgão federal que 

estruturou os níveis de resposta à emergência local, regional e federal. No Brasil 

esse processo se deu de forma descentralizada, tendo atualmente diferente níveis 

estrutura de recursos de resposta à emergência nas diversas regiões brasileiras. 

Assim como ocorreu no Brasil, nos países avaliados, a estruturação dos Planos de 

Contingência para vazamento de petróleo e derivado se deu de forma reativa aos 

grandes acidentes. 

Um fato marcante no caso brasileiro é que diferente dos demais países 

avaliados, com exceção de ataques terroristas e catástrofes naturais, os acidentes 

de vazamento de óleo ocorrem por diferentes fontes poluidoras, seja navios, 

plataformas e transporte rodoviários. Tornando o problema brasileiro mais 

complexo. 

A vulnerabilidade dos planos de contingência nos países avaliados esta na 

centralização do processo decisório, o que se acentua para países como Japão e 

EUA, que estão vulneráveis a catástrofes naturais. Essa vulnerabilidade requer 

maior flexibilidade no comando dos Planos de contingência uma vez que podem 

haver mais de um cenário acidental ocorrendo em locais diferentes ao mesmo 

tempo. 

O tamanho do país em questão é um fator que também coloca em discussão a 

localização dos recursos e a centralização do comando, uma vez que mesmo 

tendo um comando centralizado os recursos de resposta à emergência devem 

estar estrategicamente distribuídos ao longo do território, levando em consideração 

os possíveis locais de vazamento de petróleo e derivados. 

Uma discussão importante é a necessidade da estruturação de uma Guarda 

Costeira brasileira. O foco de suas atividades deve estar na prevenção de 

acidentes  com vazamento de óleo e derivados no mar, fiscalização das 

embarcações nas fases de projeto e operação conforme requisitos e padrões 

nacionais e internacionais de segurança e fiscalização de Unidades marítimas. 

Todos os países avaliados têm uma Guarda Costeira bem equipada com serviço 

de prevenção efetivo. Isso contribui muito com a prevenção de acidentes 

ambientais, pois através da fiscalização, embarcações e unidades marítimas 

necessitam mostrar o atendimento de requisitos legais para operar. Dessa forma, a 
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criação da Guarda costeira Brasileira tem um papel fundamental na prevenção de 

acidentes ambientais com derramamento de petróleo e derivados no mar. 

O próximo capítulo mostrará em detalhes o processo de desenvolvimento dos 

Planos de Emergência e Contingência no Brasil  e a legislação vigente. O capítulo 

5 será apresentado casos que comprovam o atual estado da arte dos Planos de 

Contingência no Brasil. 

   

4  A POLÍTICA AMBIENTAL E OS PLANOS DE EMERGÊNCIA O BRASIL  

 

4.1 – A Evolução da Política Ambiental Brasileira 

Para entender a importância do gerenciamento de risco ambiental como 

ferramenta de gestão é fundamental situar inicialmente a evolução da política 

ambiental brasileira no século XX e as suas tendências internas a partir do surgimento 

dos instrumentos de gestão ambiental no cenário internacional e nacional.  

A evolução da política ambiental pode ser descrita através de importantes 

marcos de referência, isto é, grandes acontecimentos internacionais ocorridos, a partir 

da segunda metade do século XX, que influenciaram o curso das políticas ambientais 

no mundo e, consequentemente, no Brasil (Magrini, 2001).  Houve, nesse período, 

segundo Magrini, o desenvolvimento de três óticas em relação à questão ambiental: a 

ótica corretiva (preponderante nos anos 1970), a ótica preventiva (preponderante nos 

anos 1980) e, finalmente, a ótica integradora (característica dos anos 1990), que 

fornece a base teórica para a elaboração das ações políticas ambientais atuais. A 

política ambiental brasileira se desenvolveu de forma tardia se comparada às demais 

políticas setoriais brasileiras e, basicamente, em resposta às exigências do movimento 

internacional ambientalista.          
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O país que primeiro percebeu a necessidade e urgência da intervenção do 

poder público sobre as questões ambientais foram os Estados Unidos, ainda na 

década de 1960. Paradoxalmente, o país considerado o paraíso do não-

intervencionismo foi o que primeiro promoveu a intervenção regulamentadora no meio 

ambiente, através da “Avaliação dos Impactos Ambientais” (AIA), formalizada nos 

Estados Unidos em 1969 (Goldemberg,2004).  

 No caso do Brasil, a política ambiental brasileira nasceu e se desenvolveu nos 

últimos quarenta anos, como resultado da ação de movimentos sociais locais e de 

pressões vindas de fora do país. Do pós-guerra até 1972 – ano da Conferência de 

Estocolmo, não havia propriamente uma política ambiental, mas sim, políticas que 

acabaram resultando nela. Os temas predominantes eram o fomento à exploração dos 

recursos naturais, o desbravamento do território, o saneamento rural, a educação 

sanitária e os embates entre os interesses econômicos internos e externos. A 

legislação que dava base a essa política era formada pelos seguintes códigos: de 

águas (1934), florestal (1965) e de caça e pesca (1967) (Bredariol, 2001). Não havia, 

no entanto, uma ação coordenada de governo ou uma entidade gestora da questão.  

 Nessa época, o desenvolvimento do país tinha como uma de suas bases o 

investimento público nas áreas de petróleo, energia, siderurgia e infra-estrutura, 

associado aos capitais privados investidos nas indústrias de transformação, que 

viabilizavam a industrialização por substituição de importações. Na década de 1960, 

porém, esse modelo de desenvolvimento foi sendo redefinido e, ao final da década, 

em função da poluição gerada por tais atividades, demandas ambientais começaram a 

surgir  (Bredariol, 2001) .  

Em 1970, um relatório formulado pelo Clube de Roma, em associação com o 

grupo de pesquisas do Massachusetts Institute of Technology (MIT), foi publicado com 

o titulo de Limites do Crescimento. Esse documento apresentava modelos que 



 106 

relacionavam variáveis de crescimento econômico, explosão demográfica, poluição e 

esgotamento de recursos naturais, com ênfase nos aspectos técnicos da 

contaminação, devido à acelerada industrialização e urbanização, e no esgotamento 

dos recursos naturais (Meadows, 1972), em função da explosão demográfica. Os 

objetivos desse documento eram: obter uma visão mais clara dos limites do planeta e 

das restrições que ele impunha à população e às suas atividades, e identificar os 

elementos que influenciavam o comportamento dos sistemas mundiais e suas 

interações, advertindo para uma crise mundial, caso essas tendências se 

perpetuassem.  

Dois anos depois, foi promovida na cidade de Estocolmo a Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, da qual o Brasil foi um dos participantes. As 

questões ambientais levantadas diziam respeito às poluições do ar, da água e do solo, 

derivadas da industrialização, as quais deveriam ser corrigidas. O objetivo dessa 

reunião era encorajar a ação governamental e os organismos internacionais, para 

promover a proteção e o aprimoramento de mecanismos de proteção ao meio 

ambiente. As propostas apresentadas na Conferência de Estocolmo tiveram, como 

base, os dados divulgados pelo relatório do Clube de Roma. No entanto, tanto a 

análise dos problemas quanto as medidas propostas para a sua solução tinham um 

caráter muito pontual, privilegiando basicamente a correção dos problemas apontados.  

Dessa conferência resultaram os princípios que representaram compromissos 

entre as nações. Ela recomendava ainda a assistência técnica e financeira, atribuindo 

a “instituições nacionais apropriadas, as tarefas de planejamento, gerenciamento e 

controle dos recursos ambientais. A posição do Brasil, em relação às questões 

ambientais colocadas pela conferência, endossada pelos demais países do chamado 

Terceiro Mundo, foi bastante clara: o crescimento econômico não deveria ser 

sacrificado em nome de um ambiente mais puro. Os delegados brasileiros até 

reconheceram a ameaça da poluição ambiental, mas sugeriram que os países 



 107 

desenvolvidos deveriam pagar pelos esforços dessa purificação. Além disso, o Brasil 

discordou da relação direta entre crescimento populacional e exaustão dos recursos 

naturais, opondo-se fortemente às propostas de medidas de controle de natalidade 

(Ferreira, 1998).  

Um terceiro componente sustentado pela posição brasileira causou ainda muita 

polêmica: segundo os delegados brasileiros, a soberania nacional não poderia ser 

mutilada em nome de “interesses ambientais mal-definidos”. O princípio da soberania 

nacional, o direito de uma nação explorar seus recursos de acordo com as suas 

prioridades, foi obsessivamente declarado pelo Brasil. Assim, os elementos básicos da 

política externa brasileira da época de afirmação da sua soberania no sentido de optar 

por não sacrificar o desenvolvimento econômico em nome do meio ambiente  “sairiam 

assim vitoriosos de Estocolmo e viriam então a modelar as políticas ambientais 

internamente” (Ferreira, 1998).  

 Em 1973, pouco depois da Conferência de Estocolmo, foi criada no Brasil a 

Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), órgão especializado no trato de 

assuntos ambientais, sob a coordenação do Ministério do Interior.  A SEMA se 

dedicava ao avanço da legislação e aos assuntos que demandavam negociação em 

nível nacional, tais como a produção de detergentes biodegradáveis, a poluição por 

veículos, a demarcação de áreas críticas de poluição e a criação de unidades 

nacionais de conservação. De fato, as medidas de Governo se concentravam na 

agenda de comando e controle, normalmente, em resposta a denúncias de poluição 

industrial e rural.  

 O modelo da política ambiental brasileira elaborada a partir da Conferência de 

Estocolmo tinha como pilares: o controle da poluição e a criação de unidades de 

conservação da natureza. O crescimento populacional e o saneamento básico que são 

componentes de políticas setoriais de impacto sobre o meio ambiente ficaram 
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excluídos desse modelo, constituindo, cada um, objeto de política própria, não 

articuladas à questão ambiental, o que evidenciou o desenvolvimento isolado deste 

setor. 

 O modelo instituído e coordenado nacionalmente pela SEMA era ainda 

executado de forma descentralizada pelos órgãos estaduais de meio ambiente, nos 

estados de maior desenvolvimento, como São Paulo e Rio de Janeiro. O ponto de 

partida para a estruturação da política de controle de poluição nesses estados foi a 

crítica à atuação dos órgãos estaduais de controle ambiental até então existentes, 

principalmente à Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e 

Controle da Poluição – a CETESB – do Estado de São Paulo e ao IES – Instituto de 

Engenharia Sanitária. A ênfase dada por esses órgãos, em medidas setoriais de 

cunho eminentemente corretivo/repressivo, fora considerada inadequada dentro de 

uma perspectiva de se ver o meio ambiente de forma mais integrada e abrangente 

(Carvalho, 1987). Nesse contexto, surgiu, no Rio de Janeiro, a Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA).  

Apesar da primeira administração da FEEMA haver tentado esboçar algumas 

medidas nesse sentido, o que predominou na primeira década de seu funcionamento 

(1975-85) foi uma política de controles administrativos. Essa política apresentou sérios 

problemas de concepção e implementação (Carvalho,1987). No período, 

preponderava, no governo, a visão de que existia a oposição entre desenvolvimento 

econômico e proteção ambiental, o que relegou a questão ambiental, a um plano 

secundário. 

Em Agosto de 1981, a Lei federal 6.938 criou o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA), integrado as instituições ambientais nos níveis federal, estadual 

e municipal sob a coordenação de um órgão colegiado: o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA). Este colegiado é composto por representantes de ministérios e 
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entidades setoriais da Administração Federal, diretamente envolvidos com a questão 

ambiental, bem como por órgãos ambientais estaduais e municipais, de entidades de 

classe e de organizações não-governamentais.  Essa Lei estabeleceu os objetivos, 

princípios, diretrizes, instrumentos, atribuições e instituições da política ambiental 

nacional. Segundo ela, o objetivo principal da política nacional de meio ambiente era: 

“a preservação ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições para 

o desenvolvimento socioeconômico, os interesses da segurança nacional e a proteção 

da dignidade da vida humana. Dentre os instrumentos por ela enumerados, 

encontramos: a avaliação de impactos ambientais, o licenciamento e a revisão de 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras  (Lei federal 6.938/ 81, artigo 9, incisos 

III e IV), Tais procedimentos foram ratificados e assegurados, na Constituição Federal 

de 1988.  

Poucos anos depois da criação do SISNAMA, o Presidente José Sarney (1985-

89) deu início à redefinição da política ambiental brasileira, através da reestruturação 

dos órgãos públicos encarregados da questão ambiental. Através do programa Nossa 

Natureza, foram unificados a SUDEPE (pesca), a SUDHEVEA (borracha), o IBDF 

(Desenvolvimento florestal) e a SEMA (meio ambiente), em torno de um único órgão 

federal: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA). 

A Constituição Federal de 1988, explicitou que a construção, instalação, 

ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras dos recursos 

ambientais, considerados efetivos ou potencialmente poluidores, dependeriam de 

prévio licenciamento por órgão estadual integrante do SISNAMA, sem prejuízo de 

outras licenças exigíveis. 

O decreto 99.274 de 1990, que regulamentou a Lei 6938/81 e suas 

modificações posteriores, explicava o procedimento para o licenciamento ambiental , 

prescrevendo que o prévio licenciamento de atividades e obras utilizadoras dos 
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recursos ambientais seria feito pelos devidos órgãos estaduais competentes – 

incluindo o técnico e o político –, cabendo ao Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) fixar os critérios básicos exigidos, para os Estudos de Impacto Ambiental 

(EIA). Os Estudos de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA), em cada caso específico, ficam a cargo do órgão concessor da licença, 

através do chamado Termo de Referência. Tais estudos são conduzidos por 

profissionais habilitados, que respondem legalmente por seus atos, embora não haja 

um sistema de supervisão da qualidade de seu trabalho. 

Com o avanço tecnológico da década de 1980, o aperfeiçoamento dos 

métodos de diagnóstico dos problemas ambientais e o impulso observado pelo 

movimento ecologista, a questão central voltou-se para a sobrevivência da espécie 

humana no planeta. Assim, o debate que havia se centrado, basicamente, nos 

impactos adversos que o meio ambiente sofria por causa do desenvolvimento deu 

origem a uma nova questão: quais seriam as perspectivas de desenvolvimento a partir 

de um meio ambiente degradado? Era preciso, assim, agir de forma responsável em 

relação ao meio ambiente, de modo a garantir os recursos naturais necessários à 

sobrevivência das futuras gerações.   

A ótica preventiva da política ambiental dos anos 1980 cedia lugar a uma nova 

ótica, agora integradora, que passava a combinar os aspectos econômicos e sociais 

com os ambientais, em busca tanto da preservação do meio ambiente, como também 

de formas mais racionais de utilização dos recursos naturais, com vistas à 

preservação das gerações futuras. A pauta da política ambiental internacional 

precisava, portanto, ser redefinida e o principal documento que representou esses 

esforços foi o Relatório Bruntland, mais conhecido como Nosso Futuro Comum,  de 

1987, através da iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA).  
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 Participaram da confecção desse documento foros setoriais que promoveram 

a discussão de problemas ambientais globais, com a participação ativa de 

organizações não-governamentais internacionais. Novos temas de política ambiental 

foram assim redefinidos no mundo e a necessidade de um novo pacto entre as nações 

geraria uma nova conferência internacional, a UNCED-92 (Conferencia das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento), conhecida como ECO-92, realizada 

no Rio de Janeiro, Brasil.  

 A ECO-92 foi uma tentativa de reunir representantes de todos os países do 

mundo, para discutir e divulgar a nova concepção de Desenvolvimento Sustentável 

que estava em voga, a partir da publicação do Relatório Brundtland. Esse evento 

significou para o Brasil ter que enfrentar a crise ambiental e ao mesmo tempo retomar 

o desenvolvimento, fortalecendo a democracia e a estabilidade da economia. O 

problema do desenvolvimento deveria ser finalmente resolvido, sob uma ótica 

ambiental e socialmente sustentável. 

O período pré-ECO-92 foi farto de medidas emergenciais, com vistas ao 

atendimento da opinião pública internacional. Entre elas, podemos citar: bombardeio 

dos campos de pouso dos garimpos, fechamento do poço de testes nucleares 

construído na Serra do Cachimbo, demarcação do território Ianomâmi, entre outros. A 

preparação para a participação na UNCED-92, através da elaboração do relatório 

nacional, para a definição das posições brasileiras pela Comissão Interministerial de 

Meio Ambiente (CIMA), coordenada pelo Itamarati (Ministério das Relações 

Exteriores), foi um sinal significativo de que o tema ambiente e se tornava matéria 

importante da política externa do país. A CIMA coordenou representantes de 23 

órgãos públicos para a elaboração do relatório nacional com as posições do Brasil 

para a Unced-92. Foi criada a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da 

República, transformada mais tarde em Ministério do Meio Ambiente (MMA).  
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Como resultado das discussões do evento, o controle da poluição industrial e 

da gestão do ambiente urbano foi priorizado como uma questão de cidadania local, 

dos governos locais e do mercado de crédito e tecnologias. A água que bebemos, o ar 

que respiramos, a contaminação dos alimentos que consumimos, o lixo e os resíduos 

que produzimos, as áreas verdes e de recreação e lazer ou o silêncio de que 

desfrutamos agora seriam problemas do mercado e da cidadania  a ser provida pelos 

governos locais (Bredariol,2001). 

A Agenda XXI, principal documento resultante da Conferência, apresentou um 

conjunto de programas que podem ser considerados um instrumento fundamental para 

a elaboração de políticas públicas em todos os níveis e que privilegiavam a iniciativa 

local. Nela, questões como Desenvolvimento Sustentável, Biodiversidade, Mudanças 

Climáticas, Águas (doces e oceanos) e Resíduos (tóxicos e nucleares) tornavam-se 

problemas do planeta e da Humanidade e assumiam o novo centro da temática 

ambiental  (Bredariol,2001). A Agenda, no entanto, não teve a força de lei das 

convenções e necessitava de cerca de 600 bilhões de dólares anuais para ser 

implantada no mundo. Além disso, sofreu com o denominador mínimo provocado pelo 

consenso exigido nos encontros internacionais, o que tornou o texto muitas vezes 

vago, sem prazos, sem compromissos.  

Ao longo dos anos 90, o modelo de política ambiental executado no Brasil 

entrou em crise. Por um lado, por não atender à nova pauta da política internacional 

definida na ECO-92; por outro, por não atender às demandas de cidadania e de 

consciência ambiental que se generalizava. Isso fez com que se evidenciasse, 

finalmente, a necessidade de redefinição das opções de política ambiental e do próprio 

papel do Estado brasileiro. A criação do IBAMA não consolidou um modelo 

institucional adaptado aos novos desafios. O próprio Ministério do Meio Ambiente, 

segundo Celso Bredariol, “sempre viveu uma grande defasagem entre prática e 

proposta de política ambiental”  (Bredariol,2001).   
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Buscando a adoção de uma política de corresponsabilidade e parceria, através 

do diálogo, do convencimento e da conscientização da sociedade, para a prática de 

uma gestão otimizada de seus recursos naturais, o MMA procurou também transferir, 

total ou parcialmente, a Estados, a Municípios, a ONGs e a outras entidades públicas 

e privadas, o planejamento e a execução de políticas ambientais  (Bredariol,2001) .  

Os órgãos estaduais de meio ambiente, por sua vez, tiveram suas estruturas e 

bases legislativas ampliadas, embora esteja se verificando, paulatinamente, a perda 

de pessoal técnico, a degradação salarial e do atendimento ao público, a crescente 

diminuição de participação nos orçamentos estaduais e da centralidade dos 

respectivos papéis na gestão da política ambiental. O próprio Estado entrou em crise 

e, dentro da política de reformas e ajustes (Estado Mínimo), ele vem se debatendo 

entre propostas de privatização, desregulamentação e pressões para a 

democratização.  

A Constituição de 1988 garante que o meio ambiente, ecologicamente 

equilibrado, é bem de uso comum do povo e cabe ao poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Exercendo a 

competência de defender o meio ambiente conforme prevê a Constituição de 1988, as 

prefeituras de grandes e médias cidades vêm procurando estruturar secretarias, 

departamentos e conselhos de meio ambiente que possam atender às denúncias e 

solicitações da população reclamante, assumindo, gradativamente, as atribuições 

antes pertinentes aos órgãos estaduais de meio ambiente ou ao IBAMA.  

Em 1998, foi aprovada a Lei de Crimes Ambientais no Brasil, uma das mais 

avançadas do mundo. Condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

passaram a ser punidas civil, administrativa e criminalmente. A Lei não trata apenas 

de punições severas: ela incorpora métodos e possibilidades de não aplicação das 

penas, desde que o infrator recupere o dano ou, de outra forma, pague sua dívida à 
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sociedade. Esperou-se, com esta Lei, que órgãos ambientais e Ministério Público 

pudessem contar com um instrumento a mais que lhes garantisse agilidade e eficácia 

na punição dos infratores do meio ambiente.   

A década de 90 caracterizou-se também pelo surgimento da Gestão Ambiental 

Empresarial, ou das empresas, dentre as quais destacam-se as normas da série ISO 

14000: Sistema de Gestão Ambiental, Auditoria Ambiental e Avaliação do 

Desempenho Ambiental (ciclo de vida do produto e rotulagem ambiental). O trabalho 

desenvolvido pela ISO representa um marco importante, na medida em que consiste 

na primeira iniciativa de gestão ambiental voluntária por parte das empresas de caráter 

efetivamente mundial, ou seja, não restrito a setores ou países (Magrini, 2001). 

Em 2002, foi realizada em Johannsburg, África do Sul, a Conferência Ambiental 

Rio +10. Essa conferência objetivou dar continuidade à discussão iniciada pela ECO-

92. A discussão incidiu sobre ações mais voltadas à erradicação da pobreza, à 

globalização e às mudanças climáticas, tais como o Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) e o Protocolo de Kyoto.  A Rio +10 reconheceu a importância e a 

urgência da adoção de energias renováveis em todo o Planeta e considerou legítimo 

que os blocos regionais de países estabelecessem metas e prazos para cumpri-las. 

No entanto, não conseguiu fixá-las para todos os países, o que foi uma derrota, 

atenuada apenas pela decisão de que o progresso na implementação de energias 

renováveis fosse revisto, periodicamente, pelas agências e instituições especializadas 

das Nações Unidas, o que abriria assim caminhos para futuras negociações 

(Goldemberg, 2004) . 

No Rio +10, a política ambiental brasileira e nas futuras decisões dos países 

desenvolvidos em relação ao meio ambiente ainda são limitados. Para alguns 

participantes, pouco se avançou em relação à ECO-92, realizada no Brasil. Já os 

grupos ligados aos governos acreditam ter havido progressos que devem ser 
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comemorados. Representantes das Organizações das Nações Unidas e funcionários 

governamentais ligados à questão ambiental que participaram do encontro lembram 

que, embora modestos, importantes avanços foram conquistados: definiram-se 

compromissos com relação à ampliação do saneamento básico no mundo e a redução 

do desmatamento; iniciou-se a restauração dos estoques pesqueiros, além de haver 

sido criado um novo sistema de gerenciamento de produtos químicos. Também houve 

progressos em relação ao combate à pobreza e, embora os Estados Unidos tenham 

mantido a decisão de não assinar o Protocolo de Kyoto, Rússia e Canadá garantiram 

sua adesão ao documento que hoje estabelece o controle da emissão de gases 

poluentes na atmosfera.  

Para as organizações não-governamentais e os ambientalistas, no entanto, a 

Conferência foi um fracasso. Na analise de Frank Guggenheim, diretor-executivo do 

Greenpeace, a participação do Brasil no Rio + 10 foi marcada pela contradição: o país 

calou-se sobre os novos projetos nacionais de hidrelétricas e usinas nucleares, 

enquanto defendeu a meta mundial de 10% de energia proveniente de fontes 

renováveis até 2010 (American Chamber of Commerce for Brazil, 2004) .  

Em conclusão, a política ambiental brasileira propriamente dita se desenvolveu 

de forma tardia em relação às demais políticas setoriais do país e em função das 

pressões externas dos países desenvolvidos. A Lei de Crimes Ambientais, por 

exemplo, não chega a completar uma década de existência.  Se partirmos de uma 

visão sócioambiental integradora das diferentes dimensões da relação entre sociedade 

e natureza, devemos desenvolver uma compreensão ampla das repercussões 

ambientais sobre a vida social, particularmente, dos efeitos das transformações 

ambientais sobre a saúde da população em geral (Rigotto,2002).  

Os instrumentos de Gestão Ambiental com enfoque estratégico, como a AAE 

(Avaliação Ambiental Estratégica), têm sido implantados no Brasil também por 
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exigência de organizações internacionais, como o BID, para financiamento de projetos, 

sendo iniciativas pontuais setoriais, como é o caso do gasoduto Brasil-Bolívia 

(Gasbol), na indústria do petróleo e em projetos de geração de energia (Teixeira, 

2008).  

Do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, os esforços de algumas 

indústrias como a nuclear, petróleo e gás, e química, na preservação do meio 

ambiente, incluindo as comunidades locais, têm ocorrido por exigência de mercado, 

organizações internacionais e legislação.  

Por outro lado, salvo em alguns casos isolados, não existe uma visão 

estratégica, em longo prazo, da melhor utilização dos recursos naturais brasileiros, por 

parte do Governo Brasileiro (Federal, Estadual e Municipal), ficando esse fato evidente 

pela descontinuidade de políticas, planos e programas de desenvolvimento 

sustentável ao longo do tempo.  

Atualmente, a legislação de proteção ambiental e controle de poluição (Lei Nº. 

9.966, de 28 de abril de 2000) direciona o desenvolvimento, através da AIA (avaliação 

de impacto ambiental), que define quais os projetos que podem ser implementados em 

uma área. Apesar do avanço, ainda não existe uma avaliação do impacto ambiental de 

vários projetos em uma região com uma perspectiva futura de sustentabilidade. Para 

que isso ocorra, é necessário que haja integração dos instrumentos de gestão pública 

e privada de forma cooperativa, além de uma visão estratégica da utilização dos 

recursos ambientais, em longo prazo, que possa definir as políticas, os planos e 

programas para um desenvolvimento sustentável (La Rovere, 2005). 

A política ambiental ideal seria aquela que incorporasse as diversas dimensões 

da vida humana em sociedade, o que inclui as suas dimensões sociais, ambientais, 

políticas e econômicas. O planejamento deve, assim, orientar-se em torno do princípio 
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de sustentabilidade, entendido aqui como o principio que fornece as bases sólidas 

para um estilo de desenvolvimento humano, que preserve a qualidade de vida da 

espécie no planeta. A dimensão ambiental deve, por isso, integrar de forma relevante 

a política de desenvolvimento das nações, em geral. A adoção da perspectiva 

ambiental significa reconhecer que todos os processos de ajuste setorial e de 

crescimento estão condicionados pelo entorno biofísico local, nacional e global. Deve, 

portanto, ser combinada com outras perspectivas críticas baseadas na preocupação 

com os direitos humanos, com os valores da autonomia nacional e da identidade 

cultural dos povos a que se referirem.  

 

4.2  Panorama Nacional dos Planos de Emergência 

A estrutura de Planos de Resposta às Emergências no Brasil se desenvolveu, 

principalmente, a partir do acidente da Baia de Guanabara, em 18 de janeiro de 2000. 

A  Lei n° 9966 de 28 e abril de 2000, prevê a integração de todos os planos de 

emergência em uma determinada área ou região, possibilitando a integração nos 

níveis estadual e nacional. A definição do conteúdo dos Planos de Emergência 

Individual surgiu a partir da Resolução CONAMA n° 293 de 12 de dezembro de 2001. 

Tal promulgação estabeleceu os requisitos mínimos para elaboração do Plano de 

Emergência Individual. A Resolução CONAMA n° 293 foi substituída pela CONAMA n° 

398 de 11 de junho de 2008, que inclui outras atividades, como refinarias, que passou 

a ter obrigação de desenvolver os Planos de Emergência Individuais para cenários de 

vazamento de óleo.  

Devido à extensão dos danos causados pelo acidente da Baia de Guanabara, 

ficou evidente a necessidade de criar uma estrutura para desenvolvimento de planos 

locais (PAM), Planos Regionais e um Plano Nacional de Contingência. 
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A Lei 9966 prevê a integração de todos os planos de emergência em uma 

determinada área ou região, possibilitando a integração nos níveis estadual e nacional. 

Apesar da intenção de integração, devido à dificuldade dos órgãos ambientais em 

definir responsabilidades e elaborar os Planos Regionais e o Plano Nacional de 

Contingência, existe atualmente um preparo apenas de algumas empresas privadas 

para atendimento às emergências em grande escala.  Existem assim, pequenos casos 

de desenvolvimento de simulados conjunto entre empresas e órgãos públicos, como 

foi desenvolvido pela Petrobras na Baía de Guanabara, em Duque de Caxias, no 

Espírito Santo e em Minas Gerais. 

Apesar da falta de estrutura por parte do Governo Federal e Governos 

Estaduais, algumas iniciativas foram tomadas por organizações públicas e privadas,  

no sentido de desenvolver maior efetividade na capacidade de resposta às 

emergência, como: 

⇒ Desenvolvimento de softwares de modelagem de vazamento de óleo, como 

o INFOPAE da Petrobras; 

⇒ Desenvolvimento de softwares de análise quantitativa de risco, como o SIRA 

do INEA; 

⇒ Desenvolvimento do banco de dados de acidentes ambientais pelo IBAMA, 

desde 2006; 

⇒ Desenvolvimento de relatórios de acidentes ambientais pelo IBAMA, desde 

2006; 

⇒ Desenvolvimento de dados de vazamento de óleo no Estado de São Paulo 

pela CETESB (1974 a 2000); 
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⇒ Cadastro nacional de Unidades de Conservação pela CETESB (1974 a 

2000); 

Uma das principais fontes de dados para tomada de decisão em relação à 

quantificação dos recursos de atendimento às emergências, assim como para decisão 

da melhor localização de tais recursos, são os dados históricos de acidentes 

ambientais. Dentre os acidentes ambientais, destacam-se aqueles com produtos 

químicos e derivados de petróleo, devido aos severos danos ao meio ambiente.  

Assim, devido ao fato da prevenção a acidentes ambientais ser uma das 

competências do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), foi criada, em 2006, a Coordenação Geral de Emergências 

Ambientais (CGEMA) que integra a estrutura da Diretoria de Proteção Ambiental 

(DIPRO) deste Instituto, por meio do Decreto n.º 5.718/2006. Até então, não havia no 

IBAMA um setor específico para tratar do tema. Esta Coordenação tem como 

atribuições coordenar ações de prevenção e atendimento, propor normas, critérios, 

padrões e procedimentos referentes a acidentes e emergências ambientais, bem como 

a assistência e apoio operacional às instituições públicas e à sociedade. Além da 

criação da CGEMA, servidores do IBAMA foram designados por meio de Ordem de 

Serviço para integrarem os Comitês de Prevenção e Atendimento à Emergências 

Ambientais (COPAEM) em todos os estados brasileiros, especificamente nas 

estruturas das Superintendências Estaduais do IBAMA (SUPES). 

Para estruturação dessas equipes, foram enviados kits contendo notebook, 

computador de mesa, equipamentos de proteção individual, impressora, câmera 

fotográfica digital, GPS e uniformes (calça, camisa, colete, boné, cinto tático, bota de 

borracha, botina e capa de chuva), sendo que em alguns estados as equipes 

receberam também colete salva vidas e binóculos. Um pequeno avanço na 

estruturação das equipes foi à capacitações dos servidores do IBAMA em cursos que 



 120 

visam ao atendimento e a prevenção de acidentes com produtos perigosos. No total, 

em 2009, foram capacitados 100 (cem) servidores do IBAMA que atuam na CGEMA 

(Coordenação Geral de Emergências Ambientais) e nos COPAEM’s (Comitês de 

Prevenção e Atendimento a Emergências Ambientais). A participação em simulados 

também foi bem representativa no ano de 2009, sendo realizados 06 (seis), com 

participação de 18 (dezoitos) servidores do IBAMA. Dessa forma, o IBAMA vem 

buscando atuar de forma bastante incisiva no acompanhamento dos acidentes 

ambientais que ocorrem em todo o país, especialmente, naqueles cujos impactos 

sejam muito significativos ou que atinjam bens da União ou gerados em 

empreendimentos licenciados pelo IBAMA. Nesse contexto, avaliar o panorama dos 

acidentes ambientais do país é extremamente importante para traçar as estratégias de 

prevenção, bem como melhorar a capacidade de resposta a esses eventos, 

objetivando minimizar suas consequências (Relatório de Acidentes Ambientais do 

IBAMA, 2009). 

Segundo o Relatório de Acidentes Ambientais do IBAMA (2009), os acidentes 

ambientais são caracterizados como eventos inesperados e indesejados que podem 

causar, direta ou indiretamente, danos ao meio ambiente e à saúde. Esses eventos 

têm se mostrado amplamente distribuídos no território brasileiro, com destaque para 

algumas regiões, como Sudeste e Sul, como mostra a figura 19. Assim, a região 

Sudeste supera as demais regiões do Brasil em número de acidentes ambientais, 

desde 2006. Esse fato se explica pela grande concentração de centros industriais, 

principalmente, o Estado de São Paulo que tem o maior número de plantas químicas, 

transporte de produtos químicos e indústrias dessa natureza. 
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Figura 19 - Percentual de acidentes ambientais por região de 2006 à 2009 no Brasil. 
Fonte – IBAMA, 2009. 

 

Na maioria das vezes, os acidentes ambientais estão associados ao transporte 

terrestre de substâncias perigosas, como mostra a figura 20, ou seja, líquidos 

inflamáveis. Logo, apesar da grande preocupação com os derramamentos de óleo e 

produtos químicos no mar, o maior número de ocorrências de tais acidentes 

ambientais no Brasil, nos últimos 4 anos, tem mostrado maior frequência de ocorrência 

nas estradas brasileiras, impactando rios e lagos, sendo essas áreas de difícil acesso. 
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Figura 20 – Percentual de locais de acidentes ambientais em 2009. 
Fonte – IBAMA, 2009. 

 

Apesar da errada percepção de muitos especialistas de Gerenciamento de 

risco que o mar é o principal local de ocorrência dos acidentes ambientais no Brasil, a 

percepção de que os principais produtos envolvidos em acidentes ambientais são os 

derivados de petróleo e produto químico é correto, como mostra a figura 21. Os 

acidentes ambientais registrados pelo IBAMA são aqueles informados pelos poluidores 

e sociedade, ou seja, é possível que tenham ocorridos outros acidentes ambientais  e 

não tenham sidos registrados não fazendo parte do banco de dados do IBAMA. 
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Figura 21 – Tipos de produtos liberados em acidentes ambientais em 2009. 
Fonte – IBAMA, 2009. 

 

Apesar do esforço de algumas partes interessadas, como universidades, 

centros de pesquisas, iniciativa privada e órgãos públicos, o Governo Brasileiro 

desenvolveu algumas diretrizes e iniciativas do Plano Nacional de Contingência de 

vazamento de óleo e derivados mas não definiu côo integrar os recursos de resposta à 

emergência dos Planos Regionais de Contingência, Planos de Auxílio Mútuo e Planos 

de Emergência Individuais. Isso se deve à divergência de interesses entre o setor 

Público e o privado, representados por diversos órgãos governamentais e empresas 

privadas. Em alguns estados, como é o caso de Minas Gerais, há exemplos de 

Simulados Regionais de emergência com integração entre órgãos públicos e 

empresas, porém na grande maioria dos Estados essa integração ainda não acontece, 

dificultando a integração dos planos de emergências nos níveis local, regional e 

nacional. 
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Esta falta de integração entre o poder público e as empresas privadas prejudica  

o interesse da sociedade, no sentido de adotar ações preventivas. Assim, apesar de o 

Brasil apresentar competência tecnológica para estruturar os diversos níveis de 

atendimento à emergência, não há uma ação administrativa, sendo necessária uma 

estruturação dos Planos de Contingência (Regionais e Nacional). 

 

4.2.1 A origem dos Planos de Emergência no Brasil 

4.2.1.1 O Decreto Legislativo nº. 246, de 2001 

No Brasil, o Decreto Legislativo nº. 246, de 2001, aprovou o texto da 

Convenção nº. 174 da OIT sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 

complementada pela Recomendação nº. 181, adotadas em Genebra, em 2 e 22 de 

junho de 1993, respectivamente. A Convenção tem por objetivo a prevenção de 

acidentes industriais maiores que envolvam substâncias perigosas e a limitação das 

consequências desses acidentes. A Convenção não se aplica:  

● às instalações nucleares e usinas que processem substâncias radioativas, 

com exceção dos setores dessas instalações nos quais se manipulam substâncias não 

radioativas;  

● às instalações militares;  

● ao transporte fora da instalação distinto do transporte por tubulações.  

A expressão "acidente ampliado" designa todo evento subitâneo, como 

emissão, incêndio ou explosão de grande magnitude, que ocorre em instalação sujeita 

a riscos de acidentes maiores, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas e que 

implica grave perigo, imediato ou retardado, para os trabalhadores, a população ou o 

meio ambiente.  
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Todo Estado-membro, à luz das leis e regulamentos, das condições e práticas 

nacionais, e em consulta com as organizações mais representativas de empregadores 

e trabalhadores e outras partes interessadas que possam ser afetadas, deverá 

formular, adotar e rever, periodicamente, uma política nacional coerente relativa à 

proteção dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, contra os riscos de 

acidentes ampliado.  

Esta política deverá ser implementada por meio de medidas preventivas e de 

proteção, para instalações com maior risco de acidentes e, onde for possível, 

promoverá a utilização das melhores tecnologias de segurança disponíveis.  

Com relação a cada instalação sujeita a risco maior, a empresa deverá criar e 

manter um sistema documentado de controle de risco que preveja:  

● A identificação e o estudo dos perigos e avaliação dos riscos, considerando 

inclusive possíveis interações entre substâncias;  

● Medidas técnicas que compreendam projeto, sistemas de segurança, 

construção, seleção de substâncias químicas, operação, manutenção e inspeção 

sistemática da instalação;  

● Medidas organizacionais que incluam formação e instrução do pessoal, 

fornecimento de equipamentos de segurança, níveis do pessoal, horas de trabalho, 

definição de responsabilidades e controle de empresas externas e de trabalhadores 

temporários no local da instalação;  

● Planos e procedimentos de emergência que compreendam:  

i) Preparação de planos e procedimentos eficazes de emergência local, 

inclusive atendimento médico emergencial, a serem aplicados no caso de acidentes 



 126 

maiores ou de ameaça de acidente, com testes e avaliação periódicos de sua eficácia 

e revisão quando necessário;  

ii) Fornecimento de informações sobre possíveis acidentes e planos internos de 

emergência a autoridades e órgãos responsáveis pela preparação de planos e 

procedimentos de emergência, para proteção do público e do meio ambiente fora do 

local da instalação; 

iii) Toda consulta necessária junto a essas autoridades e esses órgãos;  

● Medidas para reduzir as consequências de um acidente ampliado;  

● Consulta com os trabalhadores e seus representantes;  

Com base na informação fornecida pelo empregador, a autoridade competente 

assegurará que planos e procedimentos de emergência, contendo medidas para 

proteção da população e do meio ambiente fora do local de cada instalação de riscos 

sejam criados, atualizados em intervalos apropriados, e coordenados com autoridades 

e órgãos pertinentes.  

A autoridade competente assegurará que:  

● Independentemente de solicitação, devem ser divulgadas, entre a população 

passível de ser afetada por acidente maior, informações sobre medidas de segurança 

e comportamento apropriado a ser adotado em caso de acidente maior e sejam tais 

informações atualizadas e retransmitidas em intervalos apropriados;  

● Em caso de acidente maior, o alerta deve ser dado tão logo quanto possível;  

● Quando as consequências de um acidente maior puderem ter efeitos além 

das fronteiras, as informações acima serão passadas aos Estados interessados, a 

título de contribuição com medidas de cooperação e coordenação.  
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De conformidade com a Declaração Tripartite de Princípios sobre as Empresas 

Multinacionais e Política Social, adotada pelo Conselho de Administração da Diretoria 

Internacional do Trabalho, toda empresa nacional ou multinacional, que tenha mais de 

um estabelecimento, deveria adotar, sem discriminação, medidas de segurança para 

prevenir acidentes maiores e controlar eventos capazes de resultar num acidente 

maior e para proteger os trabalhadores em todos os seus estabelecimentos, 

independentemente do local ou do país em que se encontrem.  

Do ponto de vista do escopo, o Decreto Lei nº 246 deveria contemplar o 

transporte de produtos perigosos, pois essa fonte de risco tem causado vários 

acidentes ambientais (37% em 2009) no Brasil como mostram as estatísticas do 

IBAMA (figura 20). Dessa forma, as empresas responsáveis por transporte de 

produtos perigosos teriam uma fiscalização sobre o seu gerenciamento de risco e 

possivelmente teriam planos de emergência mais efetivo e em alguns casos poderiam 

participar dos planos de área junto com outras organizações. 

Outra questão importante é a verificação da efetividade do gerenciamento de 

risco na fase de operação dos empreendimentos das empresas que possuem cenários 

de acidentes ampliados. Atualmente, as verificações das análises de risco são 

realizadas muito na fase de projeto, através do processo de licenciamento ambiental. 

A implantação das recomendações dos estudos de análises de risco, assim como os 

simulados de emergência, deveria ser verificada na fase de operação através de 

auditorias públicas conduzidas pelos Órgãos Ambientais Estaduais e Federais. 
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4.2.1.2 - Plano Nacional de Prevenção, Preparação e  Resposta Rápida a 

Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigo sos - P2R2 

 

O Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a 

Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (P2R2) tem como objetivo 

a prevenção à ocorrência de acidentes com produtos químicos perigosos e aprimorar 

o sistema de preparação e resposta às emergências químicas no País. Surgiu em 

2004, DECRETO Nº 5.098, de 3 de junho de 2004, principalmente devido ao acidente 

de 29/03/2003 no município de Cataguazes, Minas Gerais. Nesta data por volta das 

cinco horas da manhã ocorreu um rompimento de uma barragem com vazamento de 

1,2 milhões de litros de substâncias químicas tóxicas (fenóis, chumbo, soda cáustica, 

chumbo, enxofre, sulfeto de sódio),  impactando o meio ambiente com perda de 

abastacimento de água de 600.00 pessoas por duas semanas, mortandade de peixes 

e danos a propriedades rurais (MMA,2004).  

A assinatura ou ratificação mediante decretos legislativos atende aos 

instrumentos internacionais que tratam do controle de produtos e resíduos químicos, 

tais como a Convenção de Rotterdam sobre o Procedimento de Consentimento Prévio 

Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e 

Agrotóxicos Perigosos, a Convenção de Estocolmo sobre os Poluentes Orgânicos 

Persistentes e a Convenção de Basiléia sobre os Movimentos Transfronteiriços de 

Resíduos Perigosos. Além desses tratados internacionais, as declarações e textos, 

como a Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (Rio-1992), que trata em seus Capítulos 19 e 20, respectivamente, 

da gestão ambientalmente segura e prevenção do tráfico ilícito de produtos químicos 

tóxicos e também dos resíduos tóxicos, e o Plano de Implementação da Cúpula 

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Joanesburgo-2002), que determinou a 
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elaboração da Abordagem Estratégica para a Gestão Internacional de Substâncias 

Químicas, justificam a implantação do P2R2. 

Além de cumprir requisitos de tratados internacionais, atualmente, o número de 

acidentes ambientais, com substâncias químicas, como visto no histórico de acidentes 

ambientais nas figuras 19, 20 e 21, justifica a implantação do P2R2, principalmente, na 

regiões Sudeste e Sul onde o maior número de acidentes tem ocorrido desde 2006, 

quando o IBAMA iniciou a criação de um banco de dados de acidentes ambientais.  

A estrutura organizacional do P2R2 prevê a participação de membros de vários 

ministérios e organizações, e apenas dois representantes de organizações não-

governamentais e setor privado, o que está em desacordo com as práticas 

internacionais dos EUA, Austrália, Reino Unido, Japão e Canadá. Na prática, é 

necessário que haja mais participação de empresas privadas e organizações não-

governamentais e apenas de órgãos governamentais ligados ao meio ambiente, como 

é o caso do IBAMA e os órgãos estaduais de Meio Ambiente, além de órgãos públicos 

que possam oferecer suporte ao combate à emergência, como é o caso da Polícia 

Rodoviária, Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro e Marinha do Brasil. No 

comando de uma emergência, caso ocorra demora nas tomadas de decisões, as 

ações de resposta ficam prejudicadas. 

A proposta do P2R2 é uma excelente iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, 

porém, é preciso desenvolver requisitos não só para um Plano de Contingência 

Nacional para produtos perigosos, mas também requisito para os Planos de 

Contingência Regionais e Planos de Auxilio Mútuo. Dificilmente as empresas que 

possuem produtos químicos perigosos atingiram a competência para combate à 

emergência em nível nacional sem desenvolver competência para resposta a 

emergências locais e regionais devido à maior complexidade de resposta aos cenários 

do Plano Nacional de Contingência. 
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No futuro, é interessante a integração dos Planos de Contingência de produto 

químicos perigosos com os planos de contingência de vazamento de petróleo e 

derivados, com objetivo e otimizar os recursos de combate à emergência. 

 

4.2.2 Os tipos de Planos de Emergência no Brasil  

Em função do processo produtivo conter riscos remanescentes, que são 

aqueles que não puderam ser eliminados ou controlados no Gerenciamento de Riscos, 

faz-se necessária a criação de Planos de Emergências denominados:  

I. Individuais (PEI);  

II. Auxílio Mútuo (PAM);  

III. Contingências (PRC e PNC). 

A regulação dos Planos de Emergência no Brasil vem ocorrendo de forma 

dispersa, conforme demonstrado a seguir:  

Segundo o Art.2º, Lei 9966/2000, Plano de Emergência é o conjunto de 

medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais e as ações a 

serem desencadeadas imediatamente após um incidente, bem como definem os 

recursos humanos, materiais e equipamentos adequados à prevenção, controle e 

combate à poluição. 

Plano de Contingência é o conjunto de procedimentos e ações que visam à 

integração dos diversos Planos de Emergência setoriais, bem como a definição dos 

recursos humanos, materiais e equipamentos complementares para a prevenção, 

controle e combate à poluição das águas; (Art.2º, XX, Lei 9966/2000)  
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Plano de Emergência Individual (PEI) é o documento, ou conjunto de 

documentos, que contenha as informações e descreva os procedimentos de resposta 

da instalação a um incidente de poluição por óleo, definido como qualquer descarga 

de óleo, decorrente de fato ou ação intencional ou acidental, que ocasione dano ou 

risco de dano ao meio ambiente ou à saúde humana (Art.2º, VIII e IX, Resolução 

CONAMA 293/2001) 

 

4.2.2.1 Plano de Emergência Individual  

Sobre o Plano de Emergência Individual (PEI), a citada Resolução CONAMA 

293/2001 estabeleceu em seu anexo 1 as exigências mínimas para sua  aceitação:  

O Plano de Emergência Individual deverá ser elaborado de acordo com o 

seguinte conteúdo mínimo:  

⇒ Identificação da instalação;  

⇒Cenários acidentais;  

⇒Informações e procedimentos para resposta;  

⇒Sistemas de alerta de derramamento de óleo;  

⇒Comunicação do incidente;  

⇒Estrutura organizacional de resposta;  

⇒Equipamentos e materiais de resposta;  

⇒Procedimentos operacionais de resposta;  
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⇒Procedimentos para interrupção da descarga de óleo;  

⇒Procedimentos para contenção do derramamento de óleo;  

⇒Procedimentos para proteção de áreas vulneráveis;  

⇒ Procedimentos para monitoramento da mancha de óleo derramado;  

⇒ Procedimentos para recolhimento do óleo derramado;  

⇒ Procedimentos para dispersão mecânica e química do óleo derramado;  

⇒Procedimentos para limpeza das áreas atingidas;  

⇒Procedimentos para coleta e disposição dos resíduos gerados;  

⇒Procedimentos para deslocamento dos recursos;  

⇒Procedimentos para obtenção e atualização de informações relevantes;  

⇒Procedimentos para registro das ações de resposta;  

⇒Procedimentos para proteção das populações;  

⇒Procedimentos para proteção da fauna;  

⇒Encerramento das operações;  

⇒Mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias;  

⇒Anexos;  

Além de apresentar as orientações para elaboração do PEI, a norma legal 

reservou espaço para orientar a apresentação de informações de referência que 
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servem para consolidar as iniciativas propostas no PEI, referendando-as com técnicas 

científicas e fundamentos baseados em estudos de pesquisadores. 

O Plano de Emergência Individual deverá ser apresentado para análise e 

aprovação do órgão ambiental competente, acompanhado de documento contendo as 

seguintes informações referenciais:  

1. Introdução  

2. Identificação e avaliação dos riscos  

2.1. Identificação dos riscos por fonte  

2.2. Hipóteses acidentais  

2.2.1. Descarga de pior caso  

3. Análise de vulnerabilidade  

4. Treinamento de pessoal e exercícios de resposta  

5. Referências Bibliográficas  

6. Responsáveis Técnicos pela elaboração do Plano de Emergência Individual  

7. Responsáveis Técnicos pela execução do Plano de Emergência Individual  

A nova Resolução CONAMA nº 398, publicada em 2008, trata do conteúdo 

mínimo do Plano de Emergência Individual (PEI) para incidentes de poluição por óleo 

em águas sob jurisdição nacional e substitui a Resolução CONAMA nº 293 de 

12/12/2001. 
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Uma das novidades da nova resolução é a ampliação dos segmentos que 

devem elaborar o PEI, além de portos organizados, terminais, dutos, plataformas e 

instalações de apoio, sondas, marinas, estaleiros, clubes náuticos, instalações 

similares e terminais terrestres, agora contempla também refinarias. 

Outra novidade é a modificação quanto à gestão, como o Plano de Emergência 

Individual Simplificado para marinas, clubes náuticos e outros empreendimentos de 

menor porte e impacto e a possibilidade de elaboração de Planos de Emergência 

Compartilhados para instalações portuárias de um mesmo empreendedor, situadas 

dentro da mesma área geográfica. 

Os cenários acidentais devem também envolver navios quando esses se 

originam ou se destinam às instalações, ou estejam realizando manobras de atracação 

ou desatracação, na bacia de evolução das instalações. 

Os prazos fixados para adequação do PEI às modificações da Resolução 

CONAMA nº 398 são os seguintes: 

⇒Terminais aquaviários, dutos marítimos, plataformas, portos organizados, 

instalações portuárias e respectivas instalações de apoio: 12/06/2009. 

⇒Terminais, sondas e dutos terrestres, estaleiros, refinarias, marinas, clubes 

náuticos e instalações similares: 12/06/2010. 

Os Planos de Emergências individuais são bem desenvolvidos nas grandes 

empresas, mas em muitas pequenas empresas é necessário que haja melhoria na sua 

configuração. Uma boa prática seria o desenvolvimento de um banco de dados 

eletrônico de ações de emergências para diversos cenários acidentais como é foi feito 

pela EPA nos EUA, através do desenvolvimento do CAMEO (Computer-Aided 

Managment of Emergency Operation). Além do banco de dados é necessário que a 
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efetividade do Plano Individual de Emergência seja testada através dos simulados de 

emergência, que poderia ser um requisito do processo de licenciamento ambiental. 

Apresentação de procedimentos de emergências não significa que a resposta à 

emergência será efetiva no sentido de mitigar o efeito dos acidentes. Isso serve para 

as pequenas e grandes empresas, uma vez que em muitos casos, as empresas 

contratam empresas de consultorias para realizar as análises de risco e fazer os 

planos de emergências. 

 

4.2.2.2 - Plano de Controle de Emergência (PCE) e P lano de Auxilio 

Mútuo (PAM) 

O Plano de Área,  conhecido como Plano de Auxilio Mútuo ou Plano de Ajuda 

Mútua, foi estabelecido pelo Decreto Federal N° 4.871 de 06.11.2003 e seu principal 

objetivo é integrar os recursos de atendimento à emergência de várias empresas 

públicas e privadas de uma região, incluindo órgãos ambientais, de saúde, defesa civil 

e corpo de bombeiros, de forma a disponibilizar maiores recursos para emergências 

que não podem ser atendidas por uma única empresa.  

Para a efetividade no atendimento à emergência com recursos de empresas e 

organizações locais, é necessário que o PAM (Plano de Auxílio Mútuo) seja eficaz nas 

ações de atendimento à emergência e eficiente na utilização dos recursos materiais e 

humanos. Para isso, se faz necessária a criação de uma estrutura que envolva todos 

os participantes do PAM para definição de responsabilidades, recursos, treinamento e 

simulados, com ações conjuntas das organizações envolvidas. O PAM está sendo 

desenvolvido em alguns estados brasileiros, principalmente por iniciativa de empresas 

privadas, em conjunto com órgãos do governo local. No capítulo 6, serão 

apresentados alguns casos de implantação do PAM e do PRC (Plano Regional de 

Contingência) em algumas regiões do Brasil. 
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A Norma Regulamentadora nº 29 (NR 29) do Ministério do Trabalho descreve 

algumas características dos Planos de Emergência voltados para o controle e o auxílio 

mútuo entre as partes contratantes: Os itens da NR 29 relativos à poluição no mar são:  

29.1.6.1 - Cabe à administração do porto, ao OGMO (Órgão Gestor de Mão de 

Obra) e aos empregadores, a elaboração do PCE (Plano de Controle de Emergência), 

contendo ações coordenadas a serem seguidas nas situações descritas neste subitem 

e compor com outras organizações o PAM (Plano de Auxilio Mútuo).  

29.1.6.3 - No PCE e no PAM, deve constar o estabelecimento de uma 

periodicidade de treinamentos simulados, cabendo aos trabalhadores indicados 

comporem as equipes e efetiva participação.  

29.6.6.1 - Devem ser adotados procedimentos de emergência, primeiros 

socorros e atendimento médico, constando para cada classe de risco a respectiva 

ficha, nos locais de operação dos produtos perigosos.  

29.6.6.2 - Os trabalhadores devem ter treinamento específico em relação às 

operações com produtos perigosos.  

29.6.6.4  - Os PCE (Plano de Controle de Emergência) e PAM (Plano de Auxilio 

Mútuo)  devem prever ações em terra e a bordo, e deverão ser exibidos aos agentes 

da inspeção do trabalho, quando solicitado.  

29.1.6.2 - Devem ser previstos os recursos necessários, bem como linhas de 

atuação conjunta e organizada, sendo objeto dos planos as seguintes situações:  

a) incêndio ou explosão;  

b) vazamento de produtos perigosos;  

c) queda de homem ao mar;  
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d) condições adversas de tempo que afetem a segurança das operações 

portuárias;  

e) poluição ou acidente ambiental;  

f) socorro a acidentados  

Na prática, as empresas que participam do Plano de Auxílio Mútuo comunicam 

seus incidentes e acionam o PAM sempre que necessário. Apesar da existência do 

PAM, a maioria dos governos locais não tem uma estrutura de atendimento à 

emergência. Caso o impacto ambiental seja gerado por uma empresa não pertencente 

ao PAM e tal empresa não comunique o incidente ou não tenha condições de atender 

à emergência, a resposta a emergência pode não ser efetiva por falta de recursos do 

Estado. Para antecipar soluções para possíveis dificuldades de implementação dos 

PAM, deveriam ser estabelecidas formas de compensação ou reembolso de custos 

para os casos de atuação em incidentes de origem não identificada (manchas órfãs) e 

explicitar qual a responsabilidade civil de cada participante, notadamente, daqueles 

que atuarão em apoio ao poluidor (SOUZA JUNIOR et al, 2004).  

Atualmente, o Plano de Auxilio Mútuo, assim como a NR29 são obrigatórios 

para atividades portuárias e plataformas. Apesar da iniciativa de diversas empresas 

privada da Indústria do petróleo e Química, muitas empresas no Brasil, com cenários 

extramuros não participam de Planos de Auxilio Mútuo local, sendo uma 

vulnerabilidade para a sociedade. Assim, empresas com cenários extramuros, além 

das empresas transportadoras de produtos perigosos, deveriam ser obrigadas por lei a 

participar dos Planos de Auxilio Mútuo local, quando os cenários acidentais 

extramuros de seus processos podem afetar os ecossistemas e a sociedade de forma 

direta ou indireta. 
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Através da avaliação dos cenários de riscos no processo de licenciamento 

ambiental, ou renovação do licenciamento, uma das condicionantes ambientais 

deveria ser a participação dos Planos de Auxilio Mútuo Locais para empresas com 

processo ou transporte de produtos perigosos com cenários extramuros. 

 

4.2.2.3 - Plano Nacional de Contingência (PNC)  

O Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo nas 

Águas Jurisdicionais Brasileiras (PNC) é o documento, ainda não publicado, que fixa 

responsabilidades, estabelece uma estrutura organizacional nacional e define 

diretrizes que permitem aos órgãos do Poder Público e entidades privadas atuarem de 

maneira coordenada em incidentes de poluição por óleo, que possam afetar as águas 

jurisdicionais brasileiras (águas interiores e águas marítimas), ou, ainda, as dos países 

vizinhos, com o objetivo de reduzir os danos ambientais. Em 2001, os trabalhos 

técnicos para a elaboração do PNC brasileiro já estavam concluídos e a Minuta do 

Decreto de sua regulamentação foi encaminhada para apreciação pelos ministérios 

envolvidos (Souza Junior et al, 2002). Em 2003, uma nova proposta de Decreto, que 

incorporou ao seu texto a versão final do PNC, anteriormente citada como anexo, foi 

encaminhada aos ministérios para avaliação. A versão aprovada pelos ministérios 

encontra-se, desde maio de 2003, em apreciação, no Ministério do Meio Ambiente 

(Souza Filho, 2006). Em 2006, por solicitação do MMA, foram apresentadas pela 

equipe do LIMA/COPPE/UFRJ, sugestões e recomendações para revisão da proposta 

do Decreto do PNC, que teve como objetivo tornar o texto mais claro, conciso e 

consistente (Cardoso, 2007). 

O documento proposto pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente) apresenta o 

propósito do PNC, ainda em processo de discussão que antecede a aprovação, para 

estabelecer uma estrutura organizacional nacional que facilite e amplie a capacidade 
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de resposta do poluidor no combate a incidente de poluição por óleo, de modo a 

minimizar os danos ao meio ambiente.  

Os principais tópicos do documento, resultado de estudos coordenados pelo 

MMA, com a participação de IBAMA, Agência Nacional do Petróleo, Marinha do Brasil, 

Lima/Coppe/UFRJ, dentre outros, podem ser assim destacados (Souza Filho, 2006):  

1. Mecanismos e procedimentos para comunicação e registro dos incidentes;  

2. Critérios de acionamento do PNC;  

3. Organização operacional com representação de órgãos do Poder Público 

para atuarem em incidentes de poluição por óleo;  

4. Mecanismos que facilitem e coordenem a mobilização de recursos 

adicionais, quando necessário;  

5. Responsabilidades para desenvolver programas de capacitação, treinamento 

e aperfeiçoamento de pessoal, operacional, gerencial e da alta administração do 

Poder Público;  

6. Diretrizes para avaliação e aperfeiçoamento do PNC.  

As ações iniciais de resposta a qualquer incidente de poluição por óleo são de 

responsabilidade do poluidor, por intermédio do Plano de Emergência Individual e do 

Plano de Auxílio Mútuo. No caso dos portos organizados, plataformas, instalações 

portuárias, terminais e respectivas instalações de apoio, o Plano de Emergência 

Individual e o de Auxílio mútuo devem obedecer ao disposto na Norma 

Regulamentadora nº 29 (NR 29) do Ministério do Trabalho.  

A estrutura organizacional do PNC (CC-PNC) deve ser composta por uma 

Comissão Coordenadora, formada por uma autoridade Nacional, como Órgão Central, 
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por uma Secretaria Executiva, pelas duas autoridades responsáveis por 

Coordenações Setoriais e por um Comitê de Suporte como mostra a figura 22.  

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Organograma da Comissão organizadora do PNC. 
Fonte – Souza Filho, 2006. 

 

O Comandante do navio ou seu representante legal, ou o responsável pela 

operação de uma instalação deverá comunicar qualquer incidente de poluição por óleo 

ocorrido, à Capitania dos Portos ou à Capitania Fluvial da jurisdição do incidente, ao 

órgão ambiental competente e ao órgão regulador da indústria do petróleo. As 

instituições recebedoras da Comunicação Inicial do incidente de poluição por óleo, 

após verificação do ocorrido, deverão repassar as informações apresentadas à 

coordenação Setorial correspondente. A Agência Nacional do Petróleo deverá 

repassar as formações às duas Coordenações Setoriais.  

A Coordenação Setorial, a partir da comunicação recebida sobre um incidente 

de poluição por óleo, deverá realizar a análise de sua relevância, tendo por base, de 

forma isolada ou em conjunto, os seguintes critérios:  

Ministério do Meio Ambiente 

Autoridade Nacional 
Secretaria Executiva 

Autoridade Marítima 

Coordenação Setorial 

Águas Marítimas 

Comitê de Suporte 
IBAMA 

Coordenação Setorial 

Águas Interiores 
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⇒Acidente, explosão ou incêndio de grandes proporções, que possam 

provocar poluição por óleo;  

⇒Volume derramado;  

⇒Poluição de corpo d'água importante;  

⇒Sensibilidade ambiental da área afetada ou em risco;  

⇒Acionamento do Plano de Emergência Individual;  

⇒Solicitação de ajuda do próprio operador da instalação;  

⇒Possibilidade de o derramamento atingir áreas de países vizinhos;  

É importante ressaltar que qualquer instituição do Comitê de Suporte poderá, a 

qualquer tempo, propor alterações no PNC, para o seu aperfeiçoamento ou 

atualização. As propostas de alteração deverão ser encaminhadas à Secretaria 

Executiva da Comissão Coordenadora do PNC, para apreciação e aprovação nas 

reuniões ordinárias ou extraordinárias do Comitê de Suporte. A fim de atingir seus 

objetivos, o PNC contará com os seguintes instrumentos para os incidentes de 

poluição por óleo (Cardoso, 2007):  

⇒ Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo (Cartas SAO), com objetivo de  

definir quais os recursos ambientais mais sensíveis ao impacto ambiental;  

⇒ Centros de Resgate e Salvamento da Fauna, tais como Centros de 

Pesquisa e Jardins Zoológicos, estabelecidos pelo Poder Público para apoiar o 

resgate e salvamento da fauna atingida por incidente de poluição por óleo;  
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⇒ Planos de Ação dos órgãos ambientais federais, estaduais e municipais para 

o caso de incidentes de poluição por óleo;  

⇒ Planos de Emergência Individuais e de Área elaborados e consolidados 

pelos portos organizados, instalações portuárias e plataformas, refinarias, bem como 

suas instalações de apoio, para combate a incidentes de poluição por óleo;  

⇒ Programas de exercícios simulados, a serem elaborados pelo Comitê de 

Suporte e conduzidos pelas Coordenações Setoriais, destinados ao aperfeiçoamento, 

revisão e atualização do PNC;  

⇒ Redes e serviços de previsão hidrometeorológica para todo o território 

nacional;  

⇒ Serviço de Previsão Meteorológica Nacional, operado pelo Instituto Nacional 

de Meteorologia - INMET, que elabora previsões meteorológicas para todo o território 

nacional;  

⇒ Serviço meteorológico marinho, operado pelo Centro de Hidrografia da 

Marinha do Brasil, que elabora previsões meteorológicas para a área marítima de 

responsabilidade do Brasil;  

⇒ Sistema de Informações sobre Incidentes de Poluição por Óleo nas Águas 

Jurisdicionais Brasileiras (SISNOLEO) com: 

 • Acesso em tempo real pelas Coordenações Setoriais e Operacionais; 

 • Capacidade de coletar, analisar, gerir e disseminar informações relevantes 

ao atendimento aos incidentes de poluição por óleo;  
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⇒ Termos de Cooperação, ou entendimentos formais firmados, tendo como 

propósito a cooperação ampla, tanto na troca de informações e atualização 

tecnológica, quanto nas ações de resposta a incidente de poluição por óleo.  

Apesar da consciência da necessidade de finalizar sua aprovação e implantar o 

PNC pelas autoridades públicas e empresas privadas brasileiras, no Brasil ainda não 

existe uma estrutura formal do PNC. Porém, algumas iniciativas de atendimento à 

emergência, com ações conjuntas do poder público, empresas privadas e sociedade, 

podem ser vistas em alguns simulados regionais realizados no país. 

Apesar dos esforços realizados até o momento para configuração do Plano 

Nacional de Contingência de vazamento de petróleo e derivados, tal plano não foi 

consolidado. As diversas iniciativas de simulados regionais têm mostrado o avanço 

dos planos de contingências no Brasil. O Estado brasileiro através do IBAMA precisa 

ser o agente integrador de tais esforços de forma a consolidar uma proposta do Plano 

Nacional de Contingência para vazamento de petróleo e derivados.  Uma proposta de 

um Plano Regional de Contingência para vazamento de petróleo e derivados baseado 

na experiência da região sudeste poderia ser um passo decisivo para o Plano Nacional 

de Contingência.  Na prática, efetivar resposta à emergência com utilização de 

recursos em nível nacional é mais complexo do que os níveis de contingência 

inferiores (Regional e área), por isso, dificilmente se terá um Plano Nacional de 

Contingência efetivo sem que os níveis inferiores sejam bem estruturados e 

executados. 
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4.2.3 – Planos de Emergências: Casos específicos 

4.2.3.1 – Serviço de Controle da Poluição Acidental  (SCPA) – RJ 

(INEA).  

No início dos anos 80, constituía motivo de preocupação em termos mundiais o 

grande número de acidentes provocados por derramamentos e vazamentos de 

produtos químicos registrados em plantas industriais ou no transporte entre indústrias, 

causando agressões ao meio ambiente e às comunidades periféricas. Foi a partir 

dessa conjuntura e dos acidentes aqui ocorridos, como o do petroleiro Tarik Ibn Ziad, o 

qual, em março de 1975, deixou vazar na Baía de Guanabara seis mil toneladas de 

petróleo, e, em fevereiro de 1982, o vazamento de pentaclorofenato de sódio ou "pó 

da China", em conseqüência da disposição e manuseio inadequados, no Mercado São 

Sebastião, causando quatro mortes, que foi criado o pronto-socorro ambiental do INEA 

- o Serviço de Controle da Poluição Acidental – SCPA (INEA, 2009).  

Como sua prioridade é o pronto atendimento às situações emergenciais, o 

SCPA funciona ininterruptamente em regime de plantão, atuando diretamente ou 

coordenando a ação em acidentes com produtos químicos no Estado do Rio de 

Janeiro. Ao mesmo tempo em que acompanha operações de descarregamento, 

transferência e transporte de cargas potencialmente perigosas, efetua levantamento 

de produtos químicos transportados nas estradas. A participação técnica do INEA 

junto às instituições públicas e privada, na elaboração dos planos de emergência em 

áreas vulneráveis a acidentes em todo o Estado, se faz, principalmente, pela exigência 

de medidas preventivas. 

 A criação do SCPA possibilitou monitoramento maior de transporte de 

produtos químicos, e suporte em caso de acidentes, porém a fiscalização em relação 

aos requisitos de segurança do transporte não tem conseguido evitar os acidentes 
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ambientais nas estradas. De fato, a principal questão é a escolha adequada do modal 

logístico para o transporte de produtos perigosos, considerando não apenas o custo, 

mais o risco de acidentes e o impacto no meio ambiente. 

 

4.2.3.2 Planos de Emergência em Estradas  

Como o transporte rodoviário de produtos químicos responde por 36% dos 

acidentes ambientais registrados nas estradas do Estado do Rio de Janeiro (Lacerda 

2005), tornou-se necessária a criação de um esquema de vigilância permanente para 

controle e neutralização de agressões ao meio ambiente. Daí surgiu o Plano PARE 

(PARE/Nova Dutra - Plano de Emergência para o Atendimento a Acidentes com 

Produtos Químicos na Rodovia Presidente Dutra, BR-116), resultado do esforço 

conjunto de órgãos oficiais do Estado e da iniciativa privada (convênio entre Governo 

do Estado e a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro - Firjan). Estas ações 

permitem hoje um atendimento imediato aos acidentes no transporte, pela Rodovia 

Presidente Dutra, de cargas consideradas perigosas, independentemente da empresa 

responsável pelo carregamento. Podemos citar outros exemplos, como: 

●Plano Concer / Juiz de Fora - Rio de Janeiro - Plano de Emergência para 

Atendimento a Acidentes com Produtos Químicos na Rodovia BR-040.  

●Plano Via Lagos - Sistema Viário Rio Bonito - Araruama - Plano de 

Emergência para Atendimento a Acidentes com Produtos Químicos na RJ-124.  

●Plano de Transporte Rodoviário de Elementos Radioativos, nos percursos Rio 

- Resende (BR-116) ou Rio - Angra dos Reis (BR-101).  

●Plano Ponte Presidente Costa e Silva - Plano de Emergência para Acidentes 

de Produtos Químicos na Ponte Rio - Niterói.  
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A criação dos Planos de Emergência em estradas possibilitou maior efetividade 

na mitigação dos efeitos dos acidentes ambientais através da resposta mais rápida a 

emergência. Um fator importante é o processo de autorização e verificação do 

transporte das cargas de produtos perigosos, onde cada empresa responsável por 

esse tipo de transporte deve ter um plano de emergência efetivo para os cenários 

acidentais. Em estradas públicas, seja federal ou estadual, a estrutura de atendimento 

à emergência não é efetiva como as estradas que são gerenciadas pela iniciativa 

privada, cabendo as autoridades federais e estaduais, fazer o investimento necessário 

para que se tenha equipes de resposta à emergência com recursos adequados nessas 

estradas. 

 

4.2.3.3 Planos de Emergência em Área Industrial  

Um exemplo de Plano de Emergência em área Industrial é o Plano APELL 

(Alerta e Preparação de Comunidades para Emergências) implantado na área de 

Campos Elíseos - Duque de Caxias. Dele fazem parte, além da Reduc, outras 

atividades industriais de grande porte e de grande potencial de risco localizadas na 

região. O Plano integra também as comunidades circunvizinhas.  

O processo de comunicação dos cenários acidentais para as comunidades no 

entorno de áreas industriais e os simulados de emergência com participação da 

comunidade é fundamental para a efetividade dos planos de emergência para cenários 

extramuros. Nos últimos dez anos, o processo de comunicação dos riscos industriais e 

integração das comunidades aos planos de evacuação evoluíram muito. A 

participação de especialistas de universidades como a UFRJ (Coppe) ajudou muito 

para a melhoria nos planos de evacuação das comunidades próximas a instalações na 

indústria de petróleo brasileira. Apesar dos avanços, esse processo deve ser 



 147 

constante e é sempre um desafio comunicar os riscos e conseguir a integração das 

comunidades e órgãos públicos aos planos de emergências individuais. Atualmente, 

uma das principais discussões é a participação dos órgãos públicos no zoneamento 

urbano para evitar que comunidades se instalem próximo a áreas industriais. Em 

muitos casos, a comunidade se instala após a construção e inicio de operação de 

Plantas industriais, exigindo de tais empresas, ações para mitigação dos riscos 

sociais. De fato, esse processo de instalação tardia das comunidades próximo a áreas 

industriais deve ser evitado pelo poder público, assim como a instalação de plantas 

industriais em áreas urbanas ou áreas ambientais sensíveis. 

 

4.2.3.4 Plano de Emergência Nuclear  

O Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, cujo órgão 

responsável e coordenador é o Ministério da Ciência e Tecnologia, integra o Plano de 

Emergência Nuclear à comunidade local, além de realizar o monitoramento da 

qualidade da água para consumo humano em casos de acidentes com vazamento de 

produtos nucleares. 

As Usinas Angra 1 e Angra 2 foram projetadas e construídas com barreiras de 

proteção sucessivas e preparadas para oferecer um alto grau de proteção aos seus 

trabalhadores, à população residente nas suas vizinhanças e ao meio ambiente.  

No entanto, devido aos cenários acidentais com alto potencial de impacto 

ambiental, é necessária a implantação dos Planos de Emergência, em todos seus 

níveis (Local, Regional e Nacional) 
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O Plano de Emergência da Central Nuclear é uma medida adicional de 

segurança e tem caráter preventivo, isto é, as medidas previstas serão implementadas 

antes que ocorra qualquer comprometimento do meio ambiente.  

Este plano foi submetido à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 

responsável pelo licenciamento de instalações nucleares no Brasil, e está sob a 

coordenação dos órgãos da Defesa Civil. As organizações que participam do Plano 

trabalham em conjunto no aperfeiçoamento de seus procedimentos e, para isso, 

realizam, periodicamente, exercícios que simulam situações de emergência, para que 

se possam detectar possibilidades de melhoria (Carvalho, 2009). 

O planejamento prevê a proteção da população residente em uma área de até 

5 km em torno da Central Nuclear. Esta região conta com um sistema de som capaz 

de transmitir alertas e informações que é testado todo dia 10, às 10 horas da manhã, 

para não confundir os moradores. As estações locais de rádio e TV também fazem 

parte do plano e estão preparadas para divulgar instruções em caso de necessidade. 

Campanhas de esclarecimento também são realizadas, incluindo a distribuição 

anual de mais de 50 mil calendários, de casa em casa, com instruções sobre como os 

moradores devem agir em situações de emergência. A figura 23 mostra as zonas de 

planejamento de emergência das Usinas Angra 1 e 2. 
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Figura 23 – Zonas de Planejamento de Emergência. 
Fonte – Eletronuclear, 2010. 

 

As ações especificadas nesse plano, coordenadas pela Defesa Civil do Estado 

do Rio de Janeiro, sob a supervisão geral do Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República (GSI/PR), que é o órgão central do Sistema de Proteção ao 

Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON), e a supervisão técnica da CNEN, envolvem, 

também, a participação das seguintes organizações: Exército, Marinha, Aeronáutica, 

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transporte (DNIT), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar do Estado do Rio 

de Janeiro, Defesa Civil de Angra dos Reis, Defesa Civil de Paraty, empresas de 

eletricidade, de telefonia, de abastecimento de água e empresas de transporte urbano 

da região, além de outras secretarias estaduais e municipais. Visando a manter esse 

plano sempre em condições de acionamento, são realizados, anualmente, nos anos 

pares, os Exercícios de Emergência – Parcial, quando são testadas, entre outras 

ações previstas no PEE/RJ, a eficácia da cadeia de comunicações e a eficiência da 
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ativação dos Centros de Emergência, e, nos anos ímpares, os Exercícios de 

Emergência – Geral, quando são postas em prática e testadas todas as ações 

previstas no plano, inclusive a capacidade de mobilização de meios (pessoal e 

materia)l; a disseminação de informações ao público e à imprensa; a ativação de 

alguns abrigos e até mesmo a simulação de evacuação de voluntários residentes na 

ZPE-3 e na ZPE-5, embora a possibilidade de remoção da população circunvizinha à 

Central Nuclear seja uma hipótese muito pouco provável (Carvalho, 2009). A figura 24 

mostra a estrutura da Coordenação de Emergências Nucleares. 

 

Figura 24 – Estrutura Local de Coordenação de Controle de Emergência Nuclear. 
Fonte – Eletronuclear, 2010. 

 

Um dos diferenciais da indústria nuclear brasileira é a estrutura nacional de 

atendimento à emergência composta por órgãos federais e estaduais. Uma das 

questões que facilita a integração é a coordenação da indústria nuclear brasileira pelos 

Governos Federal e, Estaduais, não existindo empresas privadas. A logística de 

atendimento à emergência também é facilitada pelo fato das duas usinas nucleares 

estarem localizadas em Angra dos Reis. Pode-se verificar, na figura 25, a estrutura do 
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comando nacional de emergência nuclear, sendo um comando unificado, ou seja, 

composto por vários órgãos e entidades públicas. 

 

 

Figura 25 – Estrutura  do Comando Nacional de Controle de Emergência Nuclear. 
Fonte – Eletronuclear, 2010. 

  

Outro ponto a destacar na Indústria Nuclear mundial é o gerenciamento de 

risco em todas as fases do empreendimento, que permite evitar acidentes 

catastróficos. O destaque para a indústria nuclear esta na aplicação de técnicas de 

confiabilidade humana, possibilitando avaliação dos fatores de desempenho humanos 

nas atividades e ações operacionais realizadas durante os incidentes. 

O Plano Nacional de Contingência da indústria nuclear é um caso de sucesso, 

e pode ser um bom aprendizado para a indústria do petróleo sobre vários aspectos 

como a integração dos órgãos públicos, consolidação da estrutura organizacional e 

freqüência dos simulados de emergência, além da integração com a comunidade. 

Apesar da dos cenários acidentais estarem localizados em uma única região (Angra 
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dos Reis – Rio de Janeiro), o que facilita a localização dos recursos de resposta à 

emergência, existem diversas dificuldades de acesso, que foram pensados nos planos 

de emergência e contingência das Usinas Nucleares.  

 

4.2.3.5 Planos de Emergência em Baías  

Obedecendo à Lei nº 9.966 de 28/04/00, que dispõe sobre a prevenção, o 

controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 

substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, todas as 

atividades, que implicam no manuseio de óleo e outras substâncias nocivas ou 

perigosas. Tais atividades que ocorrem em portos organizados, instalações portuárias, 

plataformas e navios em águas sob jurisdição nacional, são obrigados não só a ter 

seus Planos de Emergência Individuais, como também a integrar o Plano de Área.  

Apesar da iniciativa privada na configuração de planos de emergência 

individuais e locais, é necessário que haja um controle sobre as embarcações 

nacionais e internacionais para maior prevenção a acidentes. Esse papel seria de 

competência da Guarda Costeira, que atualmente é executado pela Marinha do Brasil. 

Devido à necessidade de especialização para a fiscalização de embarcações, além de 

suporte a resposta à emergência para acidentes com vazamento de petróleo e 

produtos químicos no mar, vale à pena a discussão na sociedade brasileira sobre a 

viabilidade da criação da Guarda Costeira no Brasil. 

 

4.2.3.5.1 Plano de Emergência da Baía de Guanabara  

Já no início dos anos 90 foi criado o Plano de Emergência da Baía de 

Guanabara, para atender a casos de poluição acidental causados por derramamento 
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de óleo no mar. Órgãos Públicos, como a Marinha do Brasil, Defesas Civis do Estado 

e dos Municípios, INEA e Cia. Docas fazem parte da coordenação e fiscalização deste 

Plano. As companhias de limpeza urbana dos municípios do entorno da Baía atuam na 

limpeza das áreas.  

A Petrobrás, participante do Plano, vem implantando Centros de Combate a 

derrames de petróleo no mar, os quais fazem parte do Plano de Emergência Individual 

da Empresa. As demais empresas, como a Esso Brasileira de Petróleo, Refinaria de 

Petróleo Manguinhos, Shell Brasil, Texaco Brasil, Ethyl, e Navegação São Miguel 

também possuem seus Centros de Combate, que fazem parte de seus Planos 

Individuais.  

O conjunto desses Centros com os equipamentos componentes, assim como a 

mão-de-obra disponível, fazem parte do Plano de Emergência da Baía de Guanabara - 

Plano de Área.  

Para a identificação dos infratores, visando à apuração de responsabilidades e 

aplicação de penalidades, além do permanente patrulhamento da Divisão de Polícia 

Naval da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, destaca-se também o emprego da 

tecnologia desenvolvida pelos analistas dos Laboratórios do INEA e do Centro de 

Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobrás - Cenpes, para identificar o responsável 

pelo acidente, a partir das amostras de óleo recolhidas no mar.  

Atualmente, um significativo esforço de melhoria do Plano de Emergência da 

Baía de Guanabara é a criação do Centro de Atendimento a Emergências (CAE) do 

Porto do Rio de Janeiro, inaugurado no dia 29/9/2009, pela Companhia Docas. 

Situado entre os armazéns 14 e 15, a unidade é dotada de todos os equipamentos 

necessários à prevenção e ao controle de acidentes ambientais, entre outros, 

embarcações, 3.350 metros de barreiras de contenção, barreiras de absorção, 
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recolhedores de óleo skimmers, equipamentos de comunicação, e nove funcionários. 

O Centro de Emergência vai impor mais agilidade no atendimento em caso de 

acidente, o que é sempre um risco na atividade portuária, uma vez que o porto 

movimenta diversos tipos de carga. No caso de um derramamento de óleo e de 

produtos químicos, por exemplo, a rapidez é de vital importância para se mitigar os 

danos e evitar consequências mais graves ao meio ambiente. Nos dias atuais, as 

empresas operadoras do porto já possuem Planos de Emergência Individuais, porém a 

criação do CAE é uma oportunidade de também integrar esses recursos. 

A importância do Plano ficou evidente com o acidente ocorrido em 18 de 

janeiro de 2000, quando ocorreu o vazamento de cerca de 1,3 milhão de litros de óleo 

combustível MF-380, proveniente de uma falha no oleoduto PE-II (duto de produtos 

escuros) de 13 quilômetros de comprimento do DTSE/Petrobras - que leva óleo da 

REDUC para o tanque de armazenamento do DTSE localizado na Ilha d’Água - 

durante quatro horas na Baía da Guanabara, provocando um dos maiores desastres 

ambientais do Brasil. Espalhado nas águas da Baía de Guanabara pelos movimentos 

das marés e ventos, o óleo impactou a cadeia alimentar dos peixes, dos crustáceos, 

das aves, dos répteis e dos mamíferos em seu habitat, ou seja, a fauna e flora dos 

ecossistemas presentes na Baía (praia, mangue, ambiente pelágico), atingiu a Área de 

Preservação Ambiental (APA) de Guapimirim, o município de Duque de Caxias e os 

municípios situados no fundo da baía - Magé, Guapimirim, São Gonçalo e Itaboraí. O 

município do Rio de Janeiro também sofreu, tendo sido afetadas a Ilha do Governador 

e a Ilha de Paquetá, forte região turística (Monteiro, 2003).  

Após o acidente, foi criado o programa PEGASO, Programa de Excelência em 

Gestão Ambiental e Segurança Operacional, iniciado em 23 de janeiro de 2000 pela 

Petrobras (cinco dias após o acidente ocorrido na Baía de Guanabara). A elaboração 

do programa contou com a participação de gerentes de várias unidades da companhia 

e técnicos de diversas regiões do País. Para tanto, tornou-se necessário o 
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levantamento de dados internacionais e a avaliação dos níveis de gestão ambiental 

das unidades operacionais.  Os investimentos do programa de excelência ambiental, 

cerca de R$ 1,8 bilhão (valores do ano de 2000) foram distribuídos durante o período 

2000/2003. Durante o ano de 2000, foram aplicados R$ 163 milhões referentes à área 

de segurança; R$ 651 milhões na área de meio ambiente, sendo R$ 387 milhões 

referentes ao programa de excelência, o qual destinou uma boa parte para atividade 

onde reside o maior risco de vazamento - a automação de oleodutos, R$ 103 milhões 

na contenção de óleo derramado, recuperação de áreas afetadas, monitoramento, 

compensações e indenizações, R$ 78 milhões referentes a multas e R$ 83 milhões 

destinados a outros gastos ambientais operacionais (Monteiro, 2003).  

Apesar de reativo, ou seja, criado após o acidente da Baía de Guanabara, o 

programa PEGASO foi um sucesso, sendo o Plano de Emergência da Baía de 

Guanabara uma referência no Brasil atualmente. O desafio para o governo Brasileiro é 

criar planos de resposta a emergência para as demais Baias brasileiras, 

principalmente com recursos do estado, com parceria da iniciativa privada, de forma a 

efetivar a competência de resposta à emergência a acidentes ambientais. 

 

 

5 SUBSÍDIOS TÉCNICOS PARA O PNC: ESTUDOS DE CASO DE BOAS 

PRÁTICAS  

Os Estudos de Caso abaixo descrevem a utilização de modelos matemáticos 

para otimização de recursos de combate à emergência do Plano de Emergência 

Individual (PEI), a implantação de Planos de Auxílio Mútuo (PAM) e o Simulado do 

Plano Regional. Foram analisadas cinco empresas da indústria do petróleo no Brasil, 
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cujos processos com aspectos ambientais mais significativos são: o transporte, a 

produção e o armazenamento de petróleo e seus derivados. 

O principal objetivo dos estudos de caso e análise de boas práticas é avaliar a 

efetividade na resposta à emergência. Entende-se efetividade como a eficácia em 

alcançar o resultado desejado com eficiência, ou seja, obter o resultado com a melhor 

utilização de recursos, tendo a maior relação custo benefício. Em termos de Plano de 

Emergência, isso significa atender à emergência de forma a minimizar os danos ao 

meio ambiente, utilizando da melhor forma, os recursos disponíveis. Esse tipo de 

análise é fundamental, pois a ineficiência na utilização dos recursos pode impactar 

diretamente a eficácia do atendimento à emergência. Nos Planos de Emergência 

Individuais, é mais fácil atingir a efetividade do que nos Planos de Auxilio Mútuo, 

Regionais e Nacionais. Esse fato ocorre devido ao aumento de complexidade de 

dimensionamento e coordenação dos recursos, a partir da integração de vários planos 

de emergência, órgãos governamentais, sociedade e demais partes interessadas. 

Dessa forma, faz-se necessário desenvolver requisitos que possam avaliar a 

efetividade dos Planos de Emergência Individuais, Planos de Auxílio Mútuo, Regionais 

e Nacionais.  

Os Planos de Emergência Individuais são baseados nas análises de risco 

realizadas ao longo da vida útil do empreendimento. Assim, tanto o dimensionamento 

dos recursos, como a estrutura de atendimento à emergência, são baseados nos 

cenários de risco e suas possíveis consequências. É importante observar que os 

diversos cenários de risco que ocorrem ao longo da vida útil do empreendimento vão 

demandar diferentes recursos de emergência em diferentes tempos. Podemos dizer 

que há dois fatores fundamentais para a efetividade na resposta à emergência: 

⇒ A disponibilidade dos recursos de resposta à emergência e seu uso de 

forma eficiente; 
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⇒ A eficácia na resposta à emergência. 

No primeiro caso, é importante o dimensionamento das equipes, principalmente 

para os Planos mais complexos, como os Planos de Auxilio Mútuo, Regionais e 

Nacionais de Contingência. No segundo caso, além da correta resposta à emergência, 

as primeiras horas são essenciais, sendo fundamental a rapidez no deslocamento 

para o local. Assim, a localização dos recursos de atendimento torna-se fundamental.  

Para atingir a efetividade no atendimento emergencial, é fundamental que os 

recursos utilizados sejam empregados de maneira correta, no tempo certo. Porém, ao 

aumentar a complexidade da emergência, a efetividade do atendimento se torna mais 

difícil, devido aos impactos causados e aos recursos envolvidos, como mostra a tabela 

6. 

Tabela 6 – Nível de Emergência x Capacidade de Atendimento  
Fonte: Britto,2010. 

 
 

NÍVEL DE 
EMERGÊNCIA 

 

IMPACTO CAUSADO 

 

 

CAPACIDADE DE 
ATENDIMENTO  

Nível I – Plano de 
Emergência Individual 

Danos intramuros, impacto ambiental local, danos à saúde dos 
trabalhadores e às instalações. 

Recursos de atendimento à 
emergência da empresa 

 

Níveis 2 – Planos de 
Auxílio Mútuo (Planos de 

Área) 

Danos intramuros e extramuros, impacto ambiental nos arredores da 
empresa, danos à saúde dos trabalhadores, à comunidade próxima, às 
instalações próprias e os possíveis danos às instalações de terceiros. 
Pequenos danos econômicos à comunidade local. Recuperação dos 

recursos ambientais afetados em curto prazo (1 a 6 meses). 

Recurso de atendimento à 
emergência de mais de uma 
empresa e envolvimento do 
órgão ambiental local com 
suporte de outras organizações 
públicas locais. 

 

Nível 3 – Planos 
Regionais de 
Contingência 

Danos intramuros e extramuros, impacto ambiental em áreas fora dos 
arredores da empresa, danos à saúde dos trabalhadores e às 

comunidades fora dos arredores da empresa. Danos às instalações 
próprias e às instalações de terceiros. Danos econômicos médios para 
a comunidade impactada com paralisação parcial ou total de atividades 
econômicas. Recuperação dos recursos ambientais afetados de médio 

em longo prazo. (mais de 6 meses). 

Recurso de atendimento à 
emergência de mais de uma 
empresa e envolvimento do 
órgão ambiental estaduais com 
suporte de outras organizações 
públicas estaduais e locais. 

 

Nível 4 – Plano Nacional 
de Contingência 

Danos intramuros e extramuros, impacto ambiental em áreas fora dos 
arredores da empresa, danos à saúde dos trabalhadores e às 

comunidades fora dos arredores da empresa, Danos às instalações 
próprias e às instalações de terceiros. Danos econômicos graves à 

comunidade impactada com paralisação total de atividades 
econômicas. Recuperação dos recursos ambientais afetados em longo 

prazo. (mais de 1 ano). 

Recurso de atendimento à 
emergência de mais de uma 
empresa e envolvimento do 

órgão ambiental federal e outras 
organizações públicas locais, 

estaduais e federais. 
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A efetividade no atendimento à emergência é uma forma de minimizar as 

possíveis falhas no gerenciamento de risco, ao longo da vida útil dos 

empreendimentos. A forma preventiva de atingir a efetividade nesse atendimento é 

garantir o dimensionamento dos recursos e sua correta utilização e monitorar a 

probabilidade de eventos catastróficos, ao longo do tempo, para evitá-los sempre que 

possível. O valor esperado de eventos críticos e catastróficos deve ser menor que um, 

dependendo da sensibilidade ambiental da área com potencial de impacto do acidente.  

Para avaliação da disponibilidade da equipe de emergência, ao longo da vida 

útil de um ou de vários empreendimentos e verificação da confiabilidade ambiental, 

disponibilidade ambiental e do número esperado de eventos catastróficos, faz-se 

necessária a utilização da Simulação Direta. Tal método definirá a ocorrência dos 

eventos, ao longo do tempo, segundo as funções densidade de probabilidade dos 

eventos. Assim, a partir da simulação dos vários eventos, que representam os 

diversos acidentes catastróficos com impacto ambiental dos empreendimentos 

localizados em uma mesma área, é possível avaliar o número esperado desses 

eventos (ao longo da vida útil do conjunto de empreendimentos) e compará-lo com o 

número máximo de eventos que o ecossistema local pode suportar. Nesse tipo de 

análise, a priori, o foco não é a consequência dos eventos que conhecemos, mas sim 

o número esperado de ocorrências, ao longo da vida útil dos empreendimentos 

localizados em uma determinada área e a disponibilidade de atendimento a esses 

eventos. Dessa forma, é possível definir indicadores como disponibilidade ambiental, 

confiabilidade ambiental e disponibilidade das equipes de emergência que ajudarão a 

avaliar o conjunto de empreendimentos localizados em uma área segundo a 

sensibilidade ambiental dessa área para acidentes catastróficos. O limite de eventos 

catastróficos é baseado nas suas conseqüências, que o ecossistema pode suportar ao 

longo do tempo, e, na tolerância da sociedade.  
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5.1 Técnicas para localização de recursos de respos ta à 

emergência: Estudo de Caso da empresa Gama. 

Um dos fatores de efetividade mais importante no atendimento às emergências 

é a localização os recursos de resposta de emergência. A localização afeta na rapidez 

do atendimento que, em caso de emergências como derramamento de óleo, por 

exemplo, é crítica.  

A empresa Gama necessitava definir a melhor localização dos recursos e 

resposta à emergência dentro de sua área e precisava definir uma metodologia que 

além dessa definição, possibilitaria à avaliação da vulnerabilidade em relação às 

chuvas que tem como conseqüência a inundação de algumas áreas inviabilizando 

algumas rotas de acesso a área operacional. O responsável pela gerência de SMS 

tinha dois pontos como proposta de localização que era a entrada que corresponde as 

cordenadas X=0 e Y=0 da figura 26 e a subestação que corresponde as coordenadas 

x=300 e y =800m da figura 26.  

A partir dessa demanda, o pesquisador sugeriu a aplicação do Modelo de 

Centro de Gravidade e Hakini para definição do melhor ponto uma vez que as 

características desse problema se assemelhavam a problemas de logística, tendo a 

diferença do fator de importância, que nesse caso seria a freqüência de acidentes 

catastróficos. Assim os pontos considerados na rede foram aquelas fontes de risco 

com maior chance de ocorrência de acidentes, ou seja, menor freqüência. A 

expectativa do pesquisador era a possibilidade de estender essa aplicação para uma 

área ou região com diversos recursos de resposta à emergência, sendo uma 

contribuição para definição da melhor localização dos recursos de resposta à 

emergência dos Planos de Contingência de vazamento de petróleo e derivados. 
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Para definição da melhor localização em uma determinada área, é sugerido 

utilizar o modelo de redes que é usualmente aplicado para otimização de recursos 

logísticos, em uma área, para minimizar o tempo de atendimento e o custo de 

deslocamento (BOAVENTURA, 2006). Essa é uma nova abordagem para resolver o 

problema de localização de um recurso baseado em requisitos de criticidade de meio 

ambiente e segurança. Os recursos de reposta à emergência deverão estar mais 

próximos dos pontos mais críticos em relação às consequências para o meio 

ambiente, a saúde, a segurança dos trabalhadores e a comunidade, de forma a 

minimizar o tempo de chegada ao local. Existem dois métodos utilizados em 

problemas de logística para otimização de localização que são: 

⇒Centro de Gravidades; 

⇒Hakini; 

O primeiro método considera as distâncias entre os pontos, assim como um 

fator de importância para cada ponto (F1), que no caso de emergências, será a 

frequência de ocorrência de um evento catastrófico. No segundo método, as distâncias 

são consideradas, porém a melhor localização não está na área compreendida pelos 

diversos pontos da rede, mas em um dos pontos da rede. Entende-se rede como um 

conjunto de pontos ligados por arcos, que representam fluxo entre os pontos.  

O cálculo do ponto ótimo do Modelo Centro de Gravidade para uma rede 

localizada em uma região plana são representados pelas coordenadas (Xi,Yi) e o fator 

de importância  Fi,  onde   i=1,2,3…n. A  localização do melhor ponto é resolvido pela 

equação 1  : 

Equação 1: 
 ( ) ( )22

1

. iyix

n

i
i YGXGFZMIN −+−=∑
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Para encontrar a localização ótima é necessário realizar várias iterações até que a 

localização encontrada atenda o erro aceitável. O erro aceitável da localização é 

descrito pela diferença do último valor de localização da ordenada pelo penúltimo 

valor,                     e pela diferença do último valor de localização da abscissa pelo 

penúltimo valor,                    . Logo para primeira iteração são definidos os valores 

de       e         .  

Para definir       a derivada parcial em relação à x é aplicada na equação de 

minimização como mostra as equações abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da mesma forma, para definir        a derivada parcial em relação a Y é aplicada na 

equação de minimização.  
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O valor K representa a ordem da iteração, logo, o número de iterações será 

limitado pelo erro definido como aceitável relativo aos valores finais do centro de 

gravidade que é representado pelas equações abaixo: 

Erro aceitável para  
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Erro aceitável para  

 

 

 

Para primeira iteração os valores do centro de gravidade da ordenada e abscissa 

são calculados pelas equações abaixo. 
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Após a definição dos valores        e        é possível definir os valores de           para 

cada conjunto iX  e iY como mostra a equação geral de               abaixo. 
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A partir da segunda interação, os valores da interação anteriores         são 

incorporados à equação. As equações gerais para os valores de           e         serão: 

  

                                 e 

 

 

A metodologia de Hakini considera a localização ótima um dos pontos da rede, 

sendo, em alguns casos, mais realista que a abordagem anterior, pois em muitos 

casos a localização ótima fica ao redor do ponto ótimo, devido às inviabilidades 

logísticas. Como a primeira metodologia, considera-se as distâncias entre os pontos e 

um valor de importância para cada ponto. Multiplica-se a distância dos pontos pelos 

diferentes índices, construindo uma matriz com valores que devem ser somados linha 

a linha. O ponto ótimo será a linha que representar o menor valor da soma dos pontos 

daquela linha. 

Essas duas metodologias definem a melhor localização de um ponto em uma 

rede, porém um importante ponto a ser lembrado é que o fator de importância nem 

sempre é constante, principalmente, no caso de probabilidade ou frequência de 

ocorrência de eventos (CALIXTO, 2009). A localização do ponto ótimo pode mudar ao 

longo do tempo, segundo o fator de importância dos diversos pontos, sendo 

importante uma visão dinâmica da localização do ponto ótimo. A característica 

dinâmica da modificação do ponto ótimo esta em função da mudança do fator de 

importância ao longo do tempo dos diferentes nós da rede. 
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5.1.1 Metodologia do Centro de Gravidade para defin ição da melhor 

localização de recursos de resposta a emergência: E studo de Caso 

da empresa Gama. 

Um exemplo da aplicação dos métodos acima foi utilizado para definir a melhor 

localização dos recursos de resposta à emergência dentro da Empresa Gama. A 

aplicação do método tem como objetivo definir um local mais apropriado para 

localização dos recursos de atendimento à emergência. A empresa Gama tinha como 

premissa inicial duas possibilidades para localização de tais recursos. O primeiro local 

seria próximo a substação elétrica (X=700 e Y=800). A segunda opção seria próxima à 

portaria principal (X=0 e Y=0).  A tabela 7 abaixo mostra os valores da localização no 

mapa, assim como os valores de freqüência considerados.  

Tabela 7 – Coordenada das Fontes de maior risco.  
Fonte: Calixto, 2008. 

 

 

 

 

Considerando a distância entre as unidades de produção de maior risco (U1, 

U2, U3, U4 e U5) e a frequência de acidentes catastróficos de cada unidade ao longo 

do tempo foi aplicado o modelo do centro de Gravidade. Assim aplicando a equações: 
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Tem-se a posição X=752,46m e Y=585,28m com erro de X`=63,26m e 

Y`=143,95m. Assim como objetivo do método não é definir o ponto exato mas sim 

a melhor região, considerando as fontes de maior risco e a distância entre elas. 

Logo, no primeiro resultado. A figura  26 mostra a região de melhor localização dos 

recursos de resposta a emergência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Definição do ponto de localização ótimo para os recursos de 
combate à emergência 

Fonte :Calixto,2009 

 

Assim, devido ao risco próximo à região definida pelo modelo a melhor opção para 

localização dos recursos de resposta a emergência é próximo a Subestação 

elétrica (X=700m e Y=800m).  

 

5.1.2 Metodologia de Hakini para definição da melho r localização de 

recursos de resposta à emergência: Estudo de Caso d a empresa 

Gama. 

Considerando os valores de localização das fontes de risco da tabela 7 

(coordenadas das fontes de maior risco) da página 142 e multiplicando a distância dos 

pontos pelos diferentes índices (F), constrói-se a matriz com valores que devem ser 
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somados linha a linha. O ponto ótimo terá as coordenadas da fonte de risco indicada 

na primeira coluna da matriz, que pertence a linha com o menor valor na última coluna 

da matriz. Os valores da última coluna são o somatório dos valores dos elementos de 

cada linha da matriz como mostra a tabela 8. 

Tabela 8 – Matriz de Hakini.  
Fonte: Calixto, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, conclui-se que a melhor localização para os recursos de combate a 

emergência é a região das utilidades (X=498m e Y=940m).  Uma das vantagens da 

metodologia de Hakini em relação à metodologia do Centro de Gravidade é a 

apresentação de um rank de pontos ótimos, que nesse caso tem-se a subestação 

como segunda opção.  

 

 

5.1.3 Análise de Sensibilidade dos modelos Centro d e Gravidade e 

Hakini: Estudo de Caso da empresa Gama. 

Baseado no resultado dos dois modelos a região próxima a subestação é a 

mais indicada para localização dos recursos de resposta a emergência. Porém, apesar 

do resultado apresentado pelos modelos, é necessário considerar as vulnerabilidades 

da solução proposta, que no estudo apresentado são duas: 

U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 Utilidades Portão 1 Substação Total
U 1 0 1,468 0,32 0,46 0,33 7,93 0 11,92 22,428
U 2 0,61 0 0,38 0,61 1,82 15,9 0 21,2 40,52
U 3 0,25 0,73 0 0,15 0,66 18,55 0 17,23 37,57
U 4 0,31 0,98 0,13 0 0,99 14,58 0 15,9 32,89
U 5 0,1 1,34 0,25 0,46 0 14,58 0 14,58 31,31

Utilidades 0,61 2,93 1,8 1,7 3,6 0 0 2,6 13,24
Portão 1 1,63 4,4 1,9 2,16 5,6 13,25 0 10,6 39,54

Substação 1,07 3,91 1,67 1,85 3,64 2,65 0 0 14,79

Matriz de Hakini
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⇒ A freqüência de acidentes varia o longo do tempo; 

⇒ Em caso de chuvas intensas a principal rota de acesso para atendimento à 

emergência da subestação para a refinaria pode ser bloqueada;  

No primeiro caso, é necessária nos dois modelos a variação da freqüência de 

acidentes que nesse caso não modificou a localização ótima devido à variação seguir 

certa uniformidade no tempo até 15 anos, ou seja, apresentam aproximadamente o 

mesmo comportamento ao longo do tempo. A figura 27 mostra a variação de 

frequência para os acidentes ao longo do tempo.  (mostras análise de sensibilidade) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Frequência dos acidentes  ao longo do tempo (λ(t)) 
Fonte :Calixto,2009 

Legenda das taxas de falha: 

Unidade 4          Unidade 5        Unidade 3        Unidade 2         Unidade 1 
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Em relação à inundação das rotas de acesso da subestação para as Unidades 

e Utilidades, será necessária a utilização de uma rota alternativa que aumentará a 

distância da subestação para os demais pontos em 1500 m. Dessa forma o novo 

ponto baseado na metodologia de Hakini será próximo a U-1 (X=1282 m, Y=816 m) 

como mostra a tabela 9. 

 
Tabela 9 – Matriz de Hakini considerando vulnerabilidade.  
Fonte: Calixto, 2008. 

 

 

 

 

 

 

Assim, devido a inviabilidade de localização próxima a uma Unidade de 

produção devido à vulnerabilidade aos cenários de risco dessa unidade será adotado 

uma localização próxima à portaria (x=0,Y=0) como localização dos recursos de 

atendimento à emergência. Para minimizar o tempo de deslocamento será utilizada 

uma rua de acesso paralela às Unidades produtivas. 

 

5.2 Estimativa do número esperado de vazamentos de óleo: Estudo 

de Caso da empresa Alfa pelo Modelo de Confiabilida de Ambiental. 

A Empresa Alfa possui processo de estocagem e transferência de óleo, através 

de vários dutos e tanques. Como contingência em caso de possíveis vazamentos, há 

um tanque de contenção, um sistema de separação de água e óleo, um sistema de 

equalização, um sistema de coagulação e flotação e um sistema de lodo ativado.  

U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 Utilidades Portão 1 Substação Total
U 1 0 1,48 0,32 0,46 0,33 7,93 0 11,9 22,42
U 2 0,61 0 0,39 0,62 1,82 15,9 0 21,2 40,54
U 3 0,25 0,73 0 0,16 0,66 18,55 0 17,23 37,58
U 4 0,3 0,97 0,3 0 0,99 14,58 0 15,9 33,04
U 5 0,1 1,34 0,26 0,46 0 14,58 0 14,58 31,32

Utilidades 2,1 6,6 3,7 4,02 8,62 0 0 22,53 47,57
Portão 1 1,63 4,4 1,93 2,16 5,63 13,25 0 10,6 39,6

Substação 2,61 7,58 3,6 4,17 7,29 22,53 0 0 47,78

Matriz de Hakini considerando Vulnerabilidade
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Em caso de pequenos e médios vazamentos, o óleo fica dentro das instalações 

da empresa, porém, ocorrendo grandes vazamentos, há a possibilidade de 

contaminação de rios próximos à empresa. Além desses cenários de vazamento de 

óleo, há a possibilidade de vazamento por acidente rodoviário relacionado ao 

transporte de óleo e derivados. 

Nos últimos 10 anos, ocorreram três acidentes com vazamento de óleo na 

Empresa Alfa: dois pequenos vazamentos, ou seja, derramamento inferior a sete 

toneladas e um grande vazamento com derramamento superior a 700 toneladas de 

óleo. A partir das ações adotadas pela Empresa Alfa espera-se não ocorrer mais 

grandes vazamentos de petróleo e derivado ao longo da vida útil dos 

empreendimentos. De fato, atualmente o número de dutos irá aumentar havendo 

maior incerteza relativa à possibilidade de futuros vazamentos. Com objetivo de 

verificar a efetividade das ações propostas para evitar grandes vazamentos de 

petróleo e derivados e estimar o número esperado de grandes vazamentos o 

pesquisador propôs uma metodologia matemática para estimar o número de 

vazamento de óleos e derivados nos próximos 20 anos e a confiabilidade dos 

empreendimentos. A metodologia proposta pelo pesquisador foi denominada de 

Confiabilidade Ambiental, que através da simulação direta (simulação de Monte Carlo) 

dos diversos eventos que causam vazamento de óleo, considerando as funções 

densidade de probabilidade de tais eventos, é possível estimar o número esperados 

de vazamentos de petróleo e derivados, o percentual do tempo total da vida útil dos 

empreendimentos que haverá impacto ambiental (Indisponibilidade ambiental), a 

chance de não ocorrer vazamento de petróleo e derivado ao longo do tempo 

(confiabilidade ambiental) e a disponibilidade da equipe de atendimento à emergência 

ao longo do tempo. 

Os dados estatísticos foram coletados na Empresa Alfa, e a simulação foi 

realizada no software BLOCKSIM da reliasoft. 
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Uma Simulação Direta cria cenários típicos de ciclo de vida, para os sistemas 

propostos, utilizando técnicas de simulação de eventos. Resumidamente, um cenário 

de ciclo de vida é uma sequência cronológica de eventos que representam o 

comportamento do sistema em tempo real. O algoritmo, simulação direta, opera na 

base do próximo evento, ou seja, a vida do sistema é simulada em passos, da 

ocorrência de um evento até a ocorrência do próximo. A natureza dinâmica da 

simulação vem da habilidade de alterar a configuração do sistema, à medida que a 

simulação prossegue.  O sistema pode ser uma Unidade de produção industrial com 

vários equipamentos, um equipamento com vários componentes internos, um produto 

ou um conjunto de eventos, representando um evento maior, como um acidente em 

uma determinada área. 

O Simulador Direto utiliza o Método de Monte Carlo, que permite a geração de 

dados a partir da especificação dos paramentos da função densidade de 

probabilidade. Como exemplo, se quiser gerar dados de tempo, até falha, para uma 

distribuição Weibull com parâmetros β e η, a seguinte equação será utilizada:  

 

Em que U é um número aleatório entre 0 e 1. Este processo repetido com 

diferentes valores de U produzirá uma amostra de tempos, até falha, dados uma 

distribuição e seus parâmetros. 

A Simulação Direta no estudo proposto tem como objetivo a estimativa do 

número esperado de eventos (vazamento de óleo) e o nível de disponibilidade e 

confiabilidade ambiental, em um período de tempo de vida útil de um determinado 

sistema. O modelo contempla os subsistemas e equipamentos de proteção, 

considerando as PDF (função densidade probabilidade) dos modos de falha dos 

equipamentos de proteção e eventos catastróficos e do tempo de atendimento à 
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emergência. A Simulação Direta é feita através da utilização de softwares, como o 

Blocksim (Reliasoft), CAME e CARE (BQR), MAROS (DNV), Availability Workbench 

(Isograph),assim como a definição dos parâmetros das PDF (função densidade 

probabilidade) de cada evento, que podem ser utilizados softwares, como o Statística, 

Minitab ou o Weilbull 7++ da Reliasoft. 

Entendemos como modelagem, a representação lógica de um processo 

baseado em premissas relativas aos eventos, que no método proposto podem causar 

perda total ao sistema, as quais representam impacto ambiental. Em um processo 

produtivo, a ocorrência das falhas nos equipamentos de proteção depende de sua 

função densidade probabilidade. Assim, cada sistema produtivo terá uma 

confiabilidade em um tempo definido. O conceito de confiabilidade consiste na 

probabilidade de um sistema, subsistema ou equipamento executar suas funções, 

segundo as características esperadas em um período de tempo especificado (Spanó, 

2005). A confiabilidade ambiental é a probabilidade de um sistema operar sem causar 

danos ambientais, durante um período de tempo definido. Os danos ambientais, nesse 

caso, são os impactos ambientais causados por falha do sistema, como derramamento 

de óleo, por exemplo. Podemos considerar vários níveis de danos ambientais, porém, 

no estudo de caso, serão considerados os mais graves, ou seja, os catastróficos. 

Outro conceito importante é a disponibilidade operacional, que pode ser 

entendida como o percentual do tempo total que um sistema produtivo está disponível 

para operar, segundo suas funções (Spanó, 2005). A disponibilidade ambiental 

consiste no percentual do tempo total que um sistema esta operando sem causar 

impacto ambiental. Pode-se, verificar na figura 28, um exemplo de um sistema que 

falhou em um período de tempo especifico (meses), sendo o gráfico amarelo a PDF 

(função densidade probabilidade) do evento catastrófico (A) e o gráfico verde a PDF 

da efetividade da resposta à emergência (A). A disponibilidade ambiental será o 

percentual do tempo total que o sistema operou sem eventos catastróficos. 
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Figura 28 – Simulação Direta  

Fonte Mettas,2006 

 

Assim como a disponibilidade operacional é afetada pela confiabilidade e 

mantenabilidade, a disponibilidade ambiental será afetada pela confiabilidade 

ambiental e pela efetividade de resposta à emergência, que representa o tempo 

necessário para a emergência ambiental ser atendida, de maneira a controlar a 

situação de emergência e a minimizar o impacto ambiental. Dessa forma, é possível 

modelar um sistema com possíveis eventos catastróficos e verificar o número 

esperado de acidentes a confiabilidade ambiental, a disponibilidade ambiental e a 

efetividade no atendimento à emergência, baseado em diversos cenários de riscos, ao 

longo da vida útil dos empreendimentos localizados em uma determinada área. Essa 
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abordagem permite verificar a capacidade de atendimento a vários cenários de risco, 

baseada na análise de risco de um grupo de possíveis acidentes em uma mesma 

localidade, dentre outros fatores. 

 

5.2.1 Confiabilidade Ambiental 

O conceito de confiabilidade é conhecido em diversas indústrias devido a suas 

aplicações em equipamentos e sistemas produtivos, e consiste na probabilidade de 

um sistema ou equipamento funcionar, por um período de tempo específico, sem 

apresentarem falhas. Para definição da confiabilidade, é necessário histórico de dados 

confiáveis que possam representar as falhas, ao longo do tempo, no caso de 

equipamentos ou a ocorrência de eventos para outro tipo de representação.  

Para definição da melhor função de densidade de probabilidade que represente 

os dados analisados, pode-se utilizar o método do mínimo quadrado, sendo o 

coeficiente de correlação, o parâmetro que indicará qual a melhor função densidade 

probabilidade que represente os dados analisados. Para definição dos parâmetros da 

distribuição, além do método dos mínimos quadrados, pode ser utilizada a 

maxiverossimilhança, dependendo da característica dos dados, ou seja, dados 

completos, suspensos ou agrupados (Spanó, 2005). A função de confiabilidade, ao 

longo do tempo, pode ser representada pela equação abaixo: 

 

 

Em que, 

R(t)=função de confiabilidade 

t=tempo 

f(t)=Função densidade de probabilidade 

( ) ( )∫−=
t

dttftR
0

1
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O conceito de confiabilidade pode ser aplicado em requisitos ambientais para 

empreendimentos, sendo entendido como a probabilidade de um empreendimento 

operar por um período específico de tempo, sem causar impactos ambientais (Calixto, 

2008). Assim, é possível definir limites de confiabilidades para uma determinada área 

com diversos empreendimentos, limitando o número esperado de acidentes 

ambientais catastróficos, segundo a sensibilidade ambiental do ecossistema da área 

analisada. A figura 29 representa a confiabilidade ambiental relativa a grandes 

derramamentos de óleo, no Japão, ocorridos nos últimos 30 anos. Através do método 

dos mínimos quadrados, é possível verificar que a melhor função densidade de 

probabilidade que se ajusta a esses dados é a Gumbel com 0.9484 de correlação. Isso 

significa que a maioria dos eventos ocorre no final da vida útil analisada. 
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Figure 29 – Confiabilidade Ambiental de vazamento de óleo no Japão 

Fonte: JAP, 2009 

 

Outro importante indicador é a taxa de ocorrência dos eventos ao longo do 

tempo, que, em alguns casos, é constante, sendo a função densidade de 

probabilidade uma exponencial; porém, em outros casos, isso não ocorre. A taxa de 

ocorrência de eventos ao longo do tempo é representada pela relação da função 
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densidade de probabilidade (f(t)), pela função de confiabilidade (R(t)), como mostra a 

equação abaixo: 

 

 

Dessa forma, a taxa de freqüência de eventos de grandes derramamentos de 

óleo, no Japão, é constante até um período de tempo, sendo crescente a partir de 10 

anos, como mostra a figura 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 – Taxa de Vazamento de óleo no Japão  

Fonte: MAIA Japão, 2008 
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A confiabilidade ambiental, pode ser utilizada para ajudar a priorizar ações 

preventivas ao longo da vida útil dos empreendimentos localizados em uma área, uma 

vez que sabemos o comportamento da taxa de freqüência dos eventos catastróficos 

ao longo do tempo, a densidade de ocorrência, os eventos críticos e as camadas de 

proteção que deixam o sistema mais vulnerável ao longo do tempo. 

 

Figure 31 – Confiabilidade Ambiental para Grandes vazamentos de óleo no Reino 

Unido 

Fonte : Annual Survey of reported discharge in United Kingdown, 2004. 

 

A Figure 31 mostra as diferentes curvas de confiabilidade ambiental relativas 

aos grandes derramamentos de óleo de diferentes fontes poluidoras, nas diversas 
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áreas do mar, nos últimos 30 anos no Reino Unido, sendo UKCS (United Kingdom 

Continental Shelf)  a mais confiável. 

É muito importante avaliar o que o histórico de eventos representa para adaptar 

os Planos de Emergência às mudanças ao longo do tempo. No caso do Reino Unido, 

verifica-se que nos primeiros anos a maior chance de eventos está relacionada aos 

derramamentos por navios. Ao longo do tempo, esses eventos foram reduzindo e nos 

últimos anos a maior chance de ocorrência de eventos está relacionada com 

derramamentos de óleo em plataformas. 

 

 

5.2.2 Disponibilidade Ambiental 

A disponibilidade ambiental é entendida como o percentual do tempo que um 

sistema opera sem causar danos ambientais, Esse conceito leva em consideração a 

duração dos impactos ambientais ao longo da vida de um ou mais empreendimentos e 

pode ser representado matematicamente pela equação abaixo.  
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D(t) representa a disponibilidade ambiental, t é a duração de tempo sem 

impactos ambientais, T é a duração do tempo total de vida útil analisada e i representa 

o período de tempo que o impacto ambiental ocorre. 
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Além da disponibilidade ambiental, é possível calcular a disponibilidade para 

atendimento às emergências, sendo um importante indicador de efetividade para o 

dimensionamento das equipes de emergência. Quanto mais efetiva a resposta a 

emergência no sentido de eliminar o dano ambiental, menor era o efeito na 

disponibilidade ambiental, que é afetada, principalmente pela confiabilidade ambiental. 

Para representar um grupo de eventos em uma determinada área, é necessário 

aplicar a metodologia do diagrama de blocos de confiabilidade. Nesse método, 

qualquer evento que cause um impacto ambiental ao sistema é representado em série 

e caso ocorra uma combinação de eventos (K/N), que na sua forma mais simples é a 

falha de dois eventos para que haja um evento indesejado, a representação dos 

eventos combinados será em paralelo. No caso da disponibilidade ambiental de uma 

área, os diversos empreendimentos, com seus eventos indesejados, serão 

representados por um único bloco, que engloba todas as possíveis combinações de 

eventos indesejados que causam o impacto ambiental para o sistema. Dessa forma, a 

representação macro dos empreendimentos será em série, ou seja, a disponibilidade 

do conjunto dos empreendimentos será o produto das disponibilidades individuais. 

Assim, a disponibilidade ambiental será menor que a menor das disponibilidades 

ambientais dos empreendimentos considerados. Isso significa dizer que o 

empreendimento mais crítico de um grupo de empreendimentos localizados em uma 

área será aquele que apresentar a menor disponibilidade ambiental, ou seja, impactar, 

por mais tempo, o meio ambiente, ao longo de sua vida útil. Os mesmos conceitos 

servem para o cálculo da confiabilidade total do sistema. 

5.2.3 Diagrama de Blocos ambiental 

No Brasil, a metodologia de cálculo de risco social, proposta pela CETESB e 

outros órgãos ambientais (INEA e FEAM) como um dos critérios para aprovação de 

licenças ambientais, utiliza a curva FXN (freqüência de acidentes x número de 
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mortes), que considera o número de mortes da população próxima a instalação 

industrial causadas pelos cenários acidentais de uma empresa, em uma mesma área 

de localização.  

Apesar da percepção integrada, os valores das frequência dos cenários 

acidentais utilizados nas análises de risco são constantes, ao longo do tempo, e, na 

maioria das vezes, são tirados de literatura, não representando, na prática, os eventos 

estudados. Dessa forma, não há uma sistemática para avaliação do impacto ambiental 

do conjunto de empreendimentos em uma determinada área ao longo do tempo, 

considerando as funções densidades de probabilidades dos eventos críticos que 

podem causar os acidentes ambientais. Assim, a metodologia de Diagrama de Blocos 

Ambiental é uma proposta mais efetiva para definição do numero esperado de 

impactos ambientais causados por um conjunto de empreendimentos, baseado nas 

funções densidades de probabilidades dos eventos críticos, ou seja, eventos que 

causam os acidentes ambientais. Tal metodologia possibilita a tomada de decisão e 

definição dos requisitos de segurança necessários das instalações (confiabilidade 

ambiental) para minimização do número esperado de acidentes ambientais, de acordo 

com a sensibilidade ambiental local e a percepção da comunidade. 

Pode-se citar como exemplo da aplicação dos conceitos de confiabilidade 

ambiental e disponibilidade ambiental, o caso da empresa Gama, que além dos 

empreendimentos existentes (dutos de petróleo e derivados) há novos 

empreendimentos (dutos de petróleo e derivados) que serão implantados na mesma 

área industrial. Na metodologia tradicional de análise de risco, as frequências dos 

cenários de risco são adicionadas e o risco social se enquadra dentro dos limites 

toleráveis. Apesar de o risco ser tolerável, o valor esperado de eventos catastróficos 

aumenta com o acréscimo de novos empreendimentos e, dependendo do valor 

esperado e aceito pela sociedade, o empreendimento deveria ser rejeitado, mesmo 

quando o risco social for tolerável.  
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O número de eventos toleráveis pela sociedade depende dos impactos 

ambientais e danos aos recursos ambientais utilizados pela sociedade, ou seja, pelo 

nível de externalidades causadas pelos empreendimentos. Em casos em que os 

ecossistemas sensíveis aos danos ambientais ou uma população vizinha às 

instalações industriais estão expostas aos riscos dos empreendimentos, o número 

esperado de eventos deve ser menor que um, ou seja, não devem ocorrer eventos 

catastróficos. 

Para avaliação do impacto ambiental ao longo do tempo, é necessário calcular 

o número esperado de eventos de um ou de mais empreendimentos localizados na 

área afetada. Através da técnica de Simulação Direta, é possível calcular o número 

esperado de eventos, a disponibilidade ambiental, a confiabilidade ambiental e a 

disponibilidade de atendimento da equipe de emergência. O numero de eventos 

indesejáveis, que desencadeiam o impacto ao meio ambiente são modelados pelo 

método de Diagrama de Blocos Ambiental. Segundo a modelagem de diagrama de 

blocos, cada evento que causar a falha do sistema ou algum tipo de perda é modelado 

em série. Caso necessite uma combinação de doi ou mais eventos para causar falha 

no sistema ou perda, tais eventos são modelados em paralelo. Os eventos são 

representados por blocos e no caso avaliado, cada bloco considera as PDF (função 

densidade probabilidade) do tempo de ocorrência dos eventos indesejados e o tempo 

de atendimentos à emergência. Isso significa que além de saber o número esperado 

de eventos, é possível verificar o percentual do tempo da vida útil de um ou mais 

empreendimentos (dutos de petróleo e derivados) que será afetado por impactos 

ambientais causados pelos empreendimentos.  Outra questão importante é o 

percentual de atendimento à emergências pela mesma equipe, que no estudo em 

questão são as equipes que formam o PAM. Assim, considerando um grande 

vazamento de óleo de um duto, que é o pior cenário acidental no caso da Empresa 

Alfa, podemos verificar na figura 32 o diagrama de blocos ambiental. 
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Figura 32 – Diagrama de Blocos do Grande Vazamento de óleo 

Fonte : Calixto, 2008. 

 

Se qualquer um dos eventos representados no Diagrama de Bloco Ambiental 

acima ocorrer, inicia-se um grande vazamento de óleo. Dessa forma, a configuração 

lógica do diagrama de blocos é feita em série. Assim, os eventos representados acima 

formam o evento, um grande vazamento para um duto da Empresa Alfa. A 

configuração de vários dutos representando o fluxo de entrada de óleo e entrega de 

produto final será um conjunto de blocos em série, segundo a lógica da Metodologia 

de Diagrama de Bloco Ambiental.  

Para simulação direta dos vários empreendimentos (dutos de petróleo e 

derivados) ao longo da vida útil (20 anos), é necessário considerar as funções 

densidade de probabilidade de cada evento. O tempo de atendimento à emergência 

que, nesse caso, é o mesmo para todos os eventos, pois cada evento disparará um 

grande vazamento de óleo que terá o mesmo tempo de atendimento. Podemos 

verificar na tabela 10 as funções densidade de probabilidade das possíveis causas 

que levam ao grande vazamento. A corrosão interna dos dutos ocorre gradativamente, 

tendo mais chance de ocorrer um furo em 10 anos com um desvio padrão de 2 anos. 

A corrosão externa também ocorre lentamente, porém com maior chance de ocorrer 

um furo em 20 anos com desvio padrão de 2 anos. O rompimento do duto, por 

esforços do terreno ou por alguma ação externa, pode ocorrer a qualquer momento, 

sendo esperada uma ocorrência em 10 anos. Outra possível falha é ineficácia da 
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proteção catódica que, apesar de ser um evento raro, pode ocorrer, sendo esperada 

uma ocorrência em 30 anos. 

Tabela 10 – Parâmetros das PDF de falhas de dutos  

Fonte : Empresa Gama, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Com essas informações, é possível construir o diagrama de bloco ambiental de 

todos os dutos de óleo atuais e futuros para verificar, através da simulação direta, o 

número esperado de um grande vazamento, a confiabilidade ambiental, a 

disponibilidade ambiental e a disponibilidade da equipe de atendimento às 

emergências. A Simulação Direta representa a ocorrência dos eventos, 

aleatoriamente, ao longo do tempo, segundo as funções densidades de probabilidade 

definidas (20 anos). Essas informações permitem balizar as decisões de 

implementação de novo empreendimento (dutos), baseada no número esperado de 

eventos indesejados (grande vazamento de óleo) e o quanto a sociedade aceita, que 

nesse caso é zero, ou seja, nenhum grande vazamento é tolerado. Assim, outra 

perspectiva surge frente à necessidade de desenvolver novos empreendimentos, 

mantendo o número de grande vazamento menor que um. O desafio é manter um 

nível de confiabilidade ambiental alto o suficiente para que, ao adicionar novos 

empreendimentos, o número esperado de grandes vazamentos seja sempre menor 

que um e a disponibilidade de atendimento às emergências continue cem por cento.  

Modo de falha

Distribuição

Corrosão interna Gumbel µ=10 σ=2

Corrosão externa Gumbel µ=20 σ=2

Esforço de terrenos Exponencial λ=0,66

Junta Gumbel µ=20 σ=2

choque de elementos externos Exponencial λ=0,1
falha na proteção catódica Exponencial λ=0,016

Dutos

Dados de falha (anos)

TAG



 185 

Para que isso ocorra, é necessária uma série de ações preventivas que 

garantam alta confiabilidade ambiental aos dutos. Se nenhuma manutenção preventiva 

for feita em um duto, para evitar corrosão interna e externa, não houver monitoramento 

constante das movimentações dos terrenos e dos possíveis agentes externos, são 

esperados aproximadamente cinco grandes vazamentos em um duto em 20 anos. 

Com a implementação das ações necessárias, a confiabilidade ambiental aumenta de 

0% para 84% em 20 anos, com uma redução no número esperado de grandes 

vazamentos de cinco para zero (0,15).  

Aparentemente, essas ações são suficientes; porém, ao modelar 22 dutos com 

essa confiabilidade ambiental, são esperados aproximadamente dois grandes 

vazamentos em 20 anos. Por outro lado, pela metodologia usual, a frequência de 

ocorrência de grande vazamento de óleo nos dutos em vinte anos é de 5,4 x 10-4, o 

que está dentro de uma faixa de tolerabilidade de risco social, considerando que esse 

acidente causaria uma morte.  

Com um número esperado de eventos maior que um, é necessário aumentar a 

confiabilidade ambiental ou reduzir o número de dutos para no máximo oito, de forma 

que o número esperado de grandes vazamentos em 20 anos seja menor que 1 (0,95).  

Para operação dos 22 dutos, é necessária uma série de ações preventivas 

adicionais, como manutenção preventiva nos dutos, para evitar as corrosões internas 

e externas em 20 anos e instalação de sistemas de interrupção de fluxo, 

monitoramento constante das movimentações dos terrenos e proteção contra agentes 

externos que possam causar rompimento nos dutos evitando, que ocorram em 20 

anos. A nova confiabilidade ambiental do duto é 98,94% em 20 anos e a 

disponibilidade ambiental é 99,94% em 20 anos. Considerando esses dados na 

Simulação Direta com os 22 dutos, o número esperado de eventos é menor que um 

(0,28) e a confiabilidade ambiental dos 22 dutos é 73% em 20 anos. Apesar dessas 
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ações serem suficientes para os 22 dutos, caso seja necessário implementar novos 

empreendimentos (dutos), a mesma Simulação Direta deverá ser realizada para 

verificar o novo número esperado de grande vazamento para a construção de novos 

dutos na mesma área. O percentual de atendimento à emergência é 100%. Essa alta 

disponibilidade dos recursos de resposta à emergência se deve ao fato da raridade de 

ocorrência dos eventos catastróficos o longo do tempo. 

A metodologia de análise de confiabilidade ambiental, através da Simulação 

Direta, possibilita uma análise mais realista do número esperado de eventos 

indesejados, como grande vazamento de óleo ao longo do tempo, definindo o nível de 

confiabilidade ambiental que um equipamento, produto ou sistema necessita para 

evitar tais eventos. Além de valores de confiabilidade ambiental e número esperado de 

eventos, é possível definir outros valores importantes, como disponibilidade ambiental 

e disponibilidade de atendimento da equipe de emergência. O estudo de caso 

considerou apenas o evento vazamento de óleo que é o mais crítico para a Empresa 

Gama, porém outros tipos de eventos podem ser considerados como emissões 

atmosféricas, que causam danos ambientais crônicos ou mesmo eventos pontuais 

como explosões e incêndios que causam impactos ambientais agudos. O número 

máximo de eventos toleráveis dependerá sempre da sensibilidade dos ecossistemas e 

da tolerância da sociedade exposta aos riscos. A maior dificuldade para implantação 

da metodologia são os históricos de dados de ocorrência dos eventos, que em muitos 

casos são estimados pela opinião de especialistas. Outra dificuldade é definir um 

número máximo de eventos indesejáveis, que depende do ecossistema afetado e da 

tolerância da sociedade exposta aos riscos. Para a realização da Simulação Direta, 

foram utilizados softwares comerciais (Blocksim 7) de Engenharia de confiabilidade. 
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5.3 Implantação do PAM por iniciativa da Empresa Al fa: Estudo de 

Caso  

O terceiro estudo de caso é a implementação do Plano de Auxilio Mutuo 

(PAM), na Empresa Alfa, em que um dos principais cenários de acidentes ambientais 

é o derramamento de óleo em rios próximos às instalações da empresa, afetando a 

população, fazendas da região e recursos hídricos. A Empresa Alfa possui processo 

de estocagem e transferência de óleo, através de vários dutos e tanques. Como 

contingência em caso de possíveis vazamentos, há um tanque de contenção, um 

sistema de separação de água e óleo, um sistema de equalização, um sistema de 

coagulação e flotação e um sistema de lodo ativado.  

Em caso de pequenos e médios vazamentos, o óleo fica dentro das instalações 

da empresa, porém, ocorrendo grandes vazamentos, há a possibilidade de 

contaminação de rios próximos à empresa. Além desses cenários de vazamento de 

óleo, há a possibilidade de vazamento por acidente rodoviário relacionado ao 

transporte de óleo e derivados. 

Nos últimos 10 anos, ocorreram três acidentes com vazamento de óleo na 

Empresa Alfa: dois pequenos vazamentos, ou seja, derramamento inferior a sete 

toneladas e um grande vazamento com derramamento superior a 700 toneladas de 

óleo. Em relação aos dois pequenos vazamentos, um ocorreu devido a um acidente 

rodoviário, transbordando óleo em uma cachoeira, e o segundo foi devido à ruptura de 

uma tubulação atribuída à população devido à tentativa de aquisição ilegal de óleo. 

O grande vazamento ocorreu por um conjunto de falhas de projeto e erros 

operacionais, impactando, significativamente, o rio próximo à área de vazamento. 

Esse acidente ocorreu antes dos dois outros vazamentos e nessa época a equipe de 

emergência era composta, principalmente, pelos profissionais de segurança e meio 
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ambiente da Empresa Alfa, não havendo uma estrutura de apoio formal. A figura 33 

mostra a estrutura organizacional de atendimento à emergência, antes do primeiro 

vazamento. 

O pesquisador avaliou os relatórios de acidente, atas de reunião do PAM e 

através de entrevista verificou as mudança na estrutura de atendimento e resposta à 

emergência que possibilitaram a formação do PAM integrando os recursos da 

empresa Alfa as demais empresas do PAM. 

 

 

Figura 33 - Estrutura de resposta a emergência 

Fonte : Empresa Alfa, 2008. 

 

O coordenador geral de emergência é o presidente da empresa, sendo 

substituído pelo supervisor de turno na sua ausência. O representante do SMS 

(Saúde, Meio Ambiente e Segurança), junto com sua equipe de especialistas, estava 

preparado para avaliar o cenário de acidente com o supervisor de turno e requisitar os 

recursos necessários para uma equipe de apoio, que seria formada por profissionais 

com objetivo de dar suporte ao atendimento à emergência. 
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Na verdade, a estrutura do Plano de Emergência Individual era suficiente e 

efetiva para atendimento a cenários acidentais dentro dos limites da empresa. Ao fazer 

o levantamento dos cenários acidentais, não se imaginava que poderia ocorrer um 

grande vazamento, atingindo áreas externas. Foram previstos cenários acidentais com 

vazamentos médios, ou seja, de sete a setecentas toneladas, sendo identificados 

pontos de contenção nos rios próximos, equipamentos e treinamento para as equipes. 

Uma explicação para a não consideração de um grande vazamento está na própria 

vulnerabilidade da maioria das técnicas de análise de risco, que não consideraram 

combinações de eventos. A técnica árvore de falhas, que não foi utilizada, não era 

muito difundida no Brasil, na época. Outra explicação é a não utilização de simulações 

em softwares de análise de consequência, para previsão de cenários de acidentes 

ambientais pela Empresa Alfa, o que passou a ser obrigatório, a partir de 2000, com o 

acidente da Baía de Guanabara. 

Após o grande vazamento, foi verificada a necessidade de implementar uma 

estrutura mais complexa de atendimento à emergência, com uma coordenação de 

logística, planejamento, operação, finanças, relacionamento com a comunidade e 

ações e resposta ao acidente. O comando compartilhado pela organização privada (A) 

e pública (B) aumenta a efetividade nas decisões tomadas durante o atendimento à 

emergência. A figura 34 abaixo mostra a nova estrutura de atendimento às 

emergências relacionadas a vazamentos de óleo. 



 190 

 

Figura 34 – Estrutura de resposta do Plano de Auxílio Mútuo 

Fonte : Empresa Alfa, 2008. 

 

Apesar da nova estrutura e de todo o aprendizado com o grande vazamento, 

foi verificado que existe uma real necessidade de coordenação e integração com as 

organizações públicas e privadas da região, para atendimento às emergências de 

nível 2, ou seja, acidentes que atingem área externa à empresa e os recursos internos 

não são suficientes para atender à emergência. A partir dessa necessidade, foi criado 

o Plano de Auxilio Mútuo, integrando empresas da região com cenários acidentais 

similares, definindo responsabilidades, recursos a serem empregados, periodicidade 

de treinamento, dentre outros fatores. Alguns aspectos peculiares do Plano de Auxílio 

Mútuo assinado pela Empresa Alfa e outras empresas podem ser destacados, como: 

⇒ O Plano de Auxílio Mútuo é composto por três empresas privadas, Defesa 

Civil e órgão ambiental. 

⇒ A Empresa Alfa e demais empresas privadas são responsáveis por manter 

os recursos acordados no Plano de Auxílio Mútuo com as demais empresas, participar 

dos simulados de emergência e custear a manutenção dos recursos. 
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⇒ O Comando compartilhado permite agilidade nas decisões, facilitando as 

operações; 

⇒ As despesas com as equipes e equipamentos destinados ao Plano de 

Auxílio Mútuo são de responsabilidade de cada empresa, sendo ressarcidas pela 

empresa solicitante, caso seja necessária a utilização de recursos não previstos em 

caso de atendimento às emergências. 

 ⇒ Existe um mapa de Sensibilidade Ambiental, para facilitar o planejamento e 

as operações de atendimento às emergências. 

⇒ A configuração do Plano de Auxilio Mútuo na região foi feita de acordo com 

a similaridade de processos e cenários acidentais que, no caso da Empresa Alfa, são 

derramamentos e vazamentos de óleo e seus derivados.  Os recursos materiais 

destinados à utilização no Plano da Auxilio Mútuo, como barreiras de contenção, 

barcos, absorventes, dentre outros materiais, são comprados pelas empresas, além da 

participação de alguns funcionários na implantação do Plano.  

⇒ Caso os recursos do Plano de Auxílio Mútuo não atendam ao vazamento de 

óleo, o Plano Regional de Emergência será acionado, sendo envolvidos os órgãos 

estaduais de meio ambiente e Defesa Civil, assim como o Módulo de Defesa 

Ambiental. 

⇒ O Módulo de Defesa Ambiental é um conjunto de recursos de atendimento à 

emergência de nível 2, gerenciado por uma empresa com pessoal capacitado ao 

atendimento à emergência. Em caso de acidentes de proporções regionais, é 

acionado o Módulo de Defesa Ambiental, utilizando equipamentos financiados pela 

Empresa Alfa. Além de pagar as despesas com recursos humanos, caso seja 

necessária a utilização de recursos adicionais, a empresa gestora do módulo de 

defesa Ambiental cobrará esses gastos da Empresa Alfa. 
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Apesar da definição dos recursos de atendimento à emergência, treinamento e 

criação do Plano de Auxílio Mútuo, é fundamental que as ações preventivas evitem a 

ocorrência de cenários catastróficos, sendo necessário definir quais os tipos de 

cenários são mais prováveis de ocorrer e em que período da vida útil dos 

empreendimentos existentes em uma determinada área.  

 

5.4 Implantação do Simulado do Plano Regional de Co ntingência do 

Sudeste: Estudo de caso da Empresa “Z” em Conjunto com outras 

empresas. 

O segundo exemplo é o Simulado do Plano Regional de Contingência da 

Região Sudeste, que ocorreu no dia 12/08/2008, de nove horas da manhã até as 

quinze horas da tarde. O pesquisador participou do simulado como avaliador tendo a 

oportunidade de verificar os aspectos técnicos da resposta à emergência como a 

estrutura organizacional, o processo de comunicação, a articulação entre os órgãos 

públicos e privados e a efetividade das equipes de combate à emergência. O Plano 

Regional de Contingência foi acionado pela Empresa B, devido ao cenário de acidente 

com um caminhão de diesel, no município de João Monlevade, no estado de Minas 

Gerais.  

A Empresa B transporta produtos químicos e derivados de petróleo e tem 

contrato com a Empresa A, que presta serviço de atendimento às emergências, 

principalmente, para casos de vazamento de produtos químicos e derivados de 

petróleo, em rios da Região. Esse cenário é muito comum no Estado, tendo ocorrido, 

aproximadamente, noventa derramamentos de produtos químicos, em rios do Estado 

de Minas Gerais, no ano de 2007.  
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No inicio do Simulado, o corpo de bombeiro local foi acionado às nove horas do 

dia 12/08/2008, para atendimento do motorista do caminhão, no Km 336 da BR 381, 

durando 15 minutos, a partir do acionamento até o encaminhamento da vítima para o 

hospital local. Ao mesmo tempo, a Empresa B acionou a Empresa A, que chegou ao 

local do acidente, às 10h. Ao analisar o vazamento de óleo diesel no rio, verificou-se 

que o vazamento tinha atingido uma barragem e os recursos de atendimento à 

emergência da Empresa A, como barreiras, barcos e pessoas não seriam suficientes 

para conter o vazamento. 

A empresa A comunicou a gravidade da situação à Empresa B, que acionou o 

Plano Regional de Contingência, entrando em contato com os órgãos de Meio 

ambiente, Defesa Civil, Policia Militar, Policia Florestal, Empresa responsável pela 

barragem (Empresa D), empresa responsável pela linha férrea, que cruza o local do 

acidente (Empresa C), Empresa Z, fornecedora dos derivados de petróleo que a 

Empresa B transporta, e demais empresas que compõem o Plano Regional de 

Contingência. Pode-se verificar, na figura 35, o organograma do Plano Regional de 

Contingência. 
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Figura 35 – Organograma do Plano Regional de Contingência 

Fonte: Empresa Z, 2008. 

(Empresas que participam do Simulado do Plano Regional de Contingência - 

Empresa Z = contratante da Empresa B, Empresa A= contratada da empresa B para 

atendimento às emergências, Empresa B = Contrata a empresa Z para fazer o 

transporte do produto, Empresa C = responsável pela Ferrovia, Empresa D = 

responsável pela barragem, Módulo de Defesa Ambiental = empresa contratada pela 

empresas B, D e Z e demais empresas da região, para atendimento às emergências 

regionais).  

Vale observar que o simulado forçou o acionamento do Plano Regional de 

Contingência, pois na verdade a Empresa B teria recursos suficientes para 

atendimento ao vazamento e seus recursos são dimensionados para esse tipo de 

cenário. O que pode ocorrer, na prática, é o possível acionamento do Plano Regional 
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de Contingência ou a utilização do Módulo de Defesa Ambiental, devido à maior 

proximidade do local do acidente, com objetivo de reduzir os impactos ambientais. 

O principal objetivo do simulado foi verificar a efetividade do Plano Regional de 

Contingência na prática com a participação de várias organizações. Assim, após o 

acionamento do Plano Regional de Contingência, as empresas e órgão estaduais 

envolvidos demoraram em torno de duas horas para chegar ao local do acidente. A 

Empresa Z, chegou às 10h20min e iniciou a construção da central de comando de 

emergência escolhendo um local próximo ao acidente. 

Às 10h5min, o Módulo de Defesa Ambiental chegou ao local, para atendimento 

à emergência, em conjunto com a Empresa A. Para simular o derramamento de óleo 

diesel, foram utilizados derrames de pipocas em dois pontos: 

⇒ Barragem próxima à ferrovia; 

⇒ Rio a 800 m a jusante da barragem; 

Na barragem (ponto 1), a Empresa A identificou um ponto de lançamento de 

barreiras, para impedir o avanço do óleo diesel (pipocas), e lançou as barreiras, em 

conjunto com o Módulo de Defesa Ambiental. Apesar da rapidez da operação, o 

lançamento da barreira não conteve as pipocas, em razão do local de lançamento ser 

distante, o que forçaria a equipe deslocar a barreira, para impedir que o vazamento 

passasse da barragem para o rio, como mostra a figura 36. Como o objetivo do 

Simulado era testar dois pontos de lançamento de barreiras, foi feito outro lançamento 

de pipocas, a 200 metros do primeiro lançamento (Ponto 2). 
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Figura 36 – Cenário do Simulado Regional  

Fonte : Empresa B, 2008. 

 

No ponto 2, a Empresa A comunicou o local e as dificuldades de acesso ao 

Comando Regional que solicitou ao Módulo de Defesa Ambiental, para se deslocar e 

dar apoio. Devido a problemas de comunicação entre o Comando Regional, a 

Empresa Z, a Empresa A e o Módulo de Defesa Ambiental, as barreiras não foram 

lançadas no ponto definido pelo comando, e sim a 1000m desse ponto, pelo Módulo 

de Defesa Ambiental. Apesar da falha de comunicação, a barreira lançada pelo 

Módulo de Defesa Ambiental conseguiu deter as pipocas. Em uma situação real, 

haveria impacto em mais 1000m e área do rio. 

Podem-se destacar três pontos positivos do Simulado do Plano Regional de 

Contingência: 

⇒ A cooperação entre os órgãos públicos e as empresas que participaram do 

Simulado; 
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⇒ A capacidade técnica das Empresas A, Z e do Módulo de Defesa Ambiental 

na resposta à emergência; 

⇒ O aprendizado do Simulado e a disposição das empresas em trabalharem 

em conjunto, em caso de emergências ambientais; 

Podem-se destacar quatro pontos de melhoria e aprendizado no Simulado do 

Plano Regional de Contingência: 

⇒ O lançamento das pipocas no Rio poderia ser feito em tempo real, a partir 

do momento do vazamento do caminhão, para testar a adequação do tempo de 

resposta das equipes de operação; 

⇒ A comunicação entre o Comando Regional e as equipes de operação falhou 

na operação de lançamento de barreiras no ponto 2, o que, em um caso real, pode ter 

graves consequências se naquele ponto ou a 1000m a jusante houvesse um recurso 

ambiental sensível aos produtos químicos ou houvesse uma rede de abastecimento de 

água, para a comunidade local; 

⇒ No Simulado Regional, não houve uma equipe responsável por contabilizar 

os custos da emergência; 

⇒ Apesar do bloqueio do acesso à barragem próxima à estrada férrea, feito 

pela Polícia Militar, outros pontos do Simulado Regional de Contingência, como o 

posto de comando e o ponto 2 não foram isolados, tendo livre acesso da comunidade. 

Atualmente, um dos cenários de vazamento de produtos químicos em corpos 

d’água mais frequente no Brasil são os acidentes nas estradas envolvendo caminhões. 

Para atendimento a esse tipo de emergência, as transportadoras contratam empresas 
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especializadas e algumas empresas participam de Planos de Auxilio Mútuo ou Plano 

Regional de Contingência.  

Apesar da severidade desses cenários, muitas empresas transportadoras de 

produtos químicos não possuem equipe própria de resposta à emergência ou contrato 

com nenhuma empresa de resposta à emergência e caso necessitem desse serviço 

entram em contato com a Empresa contratante, ou com o órgão Ambiental, que aciona 

o Plano de Auxílio Mútuo ou o Plano Regional de Contingência. Outra possibilidade é 

entrar em contato com as empresas de atendimento à emergência ou o Módulo de 

Defesa Ambiental. No primeiro caso, caso haja disponibilidade das empresas de 

atendimento à emergência, a empresa cobra por esse serviço, assim como o Módulo 

de Defesa Ambiental, que necessita da permissão das empresas contratantes, 

cobrando também pelo atendimento à emergência. 

 

5.5 Implantação do Plano Regional de Contingência p or iniciativa da 

Empresa Beta: Estudo de Caso offshore  

Na avaliação do Plano Regional de Contingência da empresa Beta, o 

pesquisador coletou os dados através de pesquisa documental e entrevista com os 

profissionais da empresa dedicados ao combate a emergências.  

A implantação do Plano Regional de Contingência por iniciativa da Empresa 

BETA possui características diferentes das empresas Alfa e Z estudadas 

anteriormente, por se tratar de atividades offshore, em uma das bacias brasileiras. 

Devido às atividades de exploração e produção serem inteiramente conduzidas pela 

Empresa BETA, o PAM não faz muito sentido, pois toda a estrutura de atendimento à 

emergência é de responsabilidade da Empresa BETA, tendo as outras empresas uma 

estrutura local, em casos de emergência.  
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Um possível cenário de implantação do PAM seria a concessão de novas áreas 

exploratórias a outras empresas, gerando a descentralização das atividades de 

exploração e produção, principalmente, com as novas descobertas de poços de 

petróleo na bacia. 

Apesar da atual inexistência do PAM, o Plano Regional de Contingência é uma 

realidade e é estruturado utilizando o Órgão Ambiental Estadual, Módulo de Defesa 

Ambiental Regional e os recursos complementares da Empresa. Na prática, todos os 

cenários catastróficos de vazamento de óleo na Bacia são considerados nas análises 

de risco e simulações de vazamento, sendo requisitos para obtenção das licenças 

ambientais. O pior caso é sempre avaliado, sendo os recursos de atendimento 

requisito de liberação da licença ambiental. Caso os recursos do Módulo de Defesa 

Ambiental não sejam suficientes, outros Módulos de Defesa Ambiental são acionados 

e se não forem suficientes, serão acionados os recursos de atendimento à emergência 

de outras empresas com atividades de exploração e produção em outras bacias. Se 

for configurado um cenário catastrófico com necessidade de recursos externos, a 

Empresa BETA possui um contrato com uma empresa especializada nos EUA, para tal 

atendimento, chegando os recursos no aeroporto de Congonhas em São Paulo, sendo 

deslocados para a bacia para atendimento à emergência. 

Podemos verificar o fluxo de ações de combate às emergências de vazamento 

de óleo no mar, na figura 37 abaixo. 
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Figura 37 – Fluxo de ações de resposta a emergência 

Fonte: Empresa BETA, 2008. 
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Apesar do não envolvimento direto de outras organizações, quando ocorre 

qualquer tipo de vazamento de óleo no mar, os Órgãos Ambientais são informados e 

participam como fiscais, para garantir o cumprimento da lei, recebendo sempre duas 

informações básicas: 

- Análises de risco e estratégia de atendimento à emergência; 

- Mapa de Sensibilidade Ambiental 

Podemos verificar, na figura 38 abaixo, o mapa de sensibilidade ambiental da 

Bacia em questão. 

Legenda: 
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Figura 38 – Mapa de Sensibilidade da Bacia 

Fonte : Empresa BETA, 2008. 
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As áreas ambientais mais sensíveis são as costas marítimas, onde se 

localizam os manguezais. Essas áreas possuem alta probabilidade de serem atingidas 

(cor cinza), como mostra o mapa de sensibilidade acima. 

A área de responsabilidade da EMPRESA BETA foi dividida em três diferentes 

setores, sendo atendida por um barco de emergência que cobre cada um dos três 

setores. A figura 39 mostra a maior distância que um barco de emergência pode ficar 

(P1,P2,P3) em cada setor, para atender uma Plataforma no PPM-1. 
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Legenda: 

Bloco de Produção          Bloco de Exploração 

 

 

Figura 39 – Estratégia de resposta à emergência 

Fonte : Empresa BETA, 2008 
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Além das tecnologias de simulação e análise de risco desenvolvida pela 

Empresa BETA, um laboratório voltado para análises de confiabilidade e risco foi 

construído em parceria com uma Universidade Brasileira. Este laboratório é uma 

parceria entre a Empresa BETA e várias Universidades, para análises de ensaio 

acelerados de equipamentos, análises de consequências e vulnerabilidade e 

simulações de derramamento de óleo em tempo real. O principal objetivo é dar suporte 

à tomada de decisão, em casos reais de emergência. 

 

5.6 Análise crítica dos estudos de caso 

Como podemos observar nos casos estudados de práticas para melhoria de 

efetividade na resposta a emergência e a implantação dos Planos de Contingência em 

seus diversos níveis, ou seja, Planos de Auxilio Mútuo e Regional, existem diferentes 

características específicas de cada região do Brasil, assim como diferentes processos 

da cadeia de produção da indústria de petróleo brasileira.  

O primeiro estudo de caso é uma proposta de aplicação de um modelo 

matemático para melhor localização dos recursos de resposta a emergência. A 

localização ótima de tais recursos foi definida pela freqüência de acidentes das 

principais fontes de risco e a distância relativa à localização do Centro de Emergência. 

Dessa forma, foi definida a melhor localização de tais recursos como forma de 

melhorar a efetividade do Plano de Emergência Individual. Tal metodologia pode ser 

aplicada para a análise da localização dos recursos de resposta à emergência dos 

Planos de Contingência (Regional e Nacional). O estado da arte na definição de 

localização de recursos de combate à emergência é baseado na freqüência de 

vazamento, gravidade do vazamento e sensibilidade ambiental, sendo uma 



 206 

metodologia reativa, uma vez que a reavaliação da localização dos recursos de 

combate a emergência é feita após a ocorrência dos vazamentos. 

O segundo estudo de caso é uma aplicação da teoria de engenharia de 

confiabilidade para definição do número esperado de grandes vazamentos de óleo em 

um determinado site (refinaria). Baseado nos valores das funções densidade de 

probabilidade dos diversos eventos, que podem causar o grande vazamento de óleo, é 

possível modelar o diagrama de blocos ambiental. Através da simulação direta  é 

possível predizer o tempo esperado de vazamento de óleo por falha nos dutos e o 

nível de confiabilidade ambiental requerido para novos dutos de modo que o número 

esperado de vazamentos de óleo seja menor que um. O estado da arte na avaliação 

dos vazamentos tem como objetivo a definição do pior cenário, definindo o risco 

associado a tal cenário, combinando a freqüência e a conseqüência. Dessa forma, são 

definidos os recursos necessários para mitigação dos efeitos desse pior cenário. Não 

há uma avaliação do número esperado de vazamentos ao longo do tempo, baseado 

nas PDF(função densidade probabilidade) dos eventos, nem a análise de indicadores 

preventivos como confiabilidade ambiental e disponibilidade ambiental, que 

possibilitem um critério limitador de empreendimentos e considere as ações 

preventivas necessárias para evitar os grandes vazamentos. 

No caso do refino (Empresa Alfa), foi observado um grande avanço na 

formação dos Planos de Auxílio Mútuo, como em todas as regiões do Brasil. As 

circunstâncias de formação dos Planos de Auxilio Mútuo são variadas ao longo do 

território brasileiro, mas as principais motivações foram o acionamento das grandes 

empresas, como a Petrobras, por outras empresas, para ajudar em situações de 

emergências.  Além desse fato, houve a percepção da necessidade de integração de 

recursos de resposta à emergência devido aos cenários acidentais extramuros. 
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Assim, no terceiro caso, a integração dos recursos de emergência para o 

atendimento a cenários acidentais locais surgiu como uma forma de integrar a 

cooperação em situações pontuais de acidente ou comuns entre empresas de uma 

mesma localidade, que antes estava concentrada nos recursos das refinarias. O 

estado da arte relativo à estrutura organizacional do combate a emergência é 

contemplado pela empresa Alfa considerando várias especialidades e um comando 

compartilhado entre organizações privadas e públicas. 

No quarto estudo de caso, a percepção que as consequências dos acidentes 

ambientais geram impactos extramuros veio de acidentes que causaram grande 

impacto no meio ambiente e na imagem das empresas. Assim aumentou-se a 

percepção de risco, criando uma preocupação constante, não apenas com os próprios 

ativos, mas com a sociedade no entorno das empresas. Tais circunstâncias criaram 

condições para o desenvolvimento de um canal de comunicação com a comunidade, 

para estabelecer treinamento, em casos de emergências ambientais.  

Apesar das condições favoráveis em nível local, a integração dos recursos de 

atendimento em nível regional apresenta diferentes níveis de desenvolvimento, nas 

várias regiões do Brasil. Na região Sudeste, por exemplo, em decorrência de todo o 

investimento após o acidente da Baia de Guanabara, modificação na legislação 

ambiental e aumento da cooperação entre as várias partes interessadas, seja governo, 

empresas privadas e órgão públicos, existe atualmente uma estrutura de combate aos 

cenários de vazamento de óleo para emergências regionais. Tal estrutura vem se 

desenvolvendo há anos, sendo fruto do esforço de toda a sociedade, na busca da 

prevenção aos acidentes catastróficos.  

Apesar da vantagem na integração dos diversos recursos de resposta à 

emergência, muitas pequenas empresas ainda não aderiram aos Planos de Auxilio 

Mútuo ou Regionais, mesmo sem ter condições de atendimento a seus próprios 
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cenários acidentais, como derramamento de óleo ou produtos químicos em rios e 

mares. Essa condição mostra que ainda existe uma vulnerabilidade dos recursos 

ambientais e da sociedade a tais cenários acidentais no Brasil, como nas regiões 

Sudeste, Sul e Norte, em que os Planos de Contingência atingem o nível de 

atendimento Regional. Tais planos integram recursos das grandes empresas privadas 

e suas prestadoras de serviço, mas muitos desses planos não contemplam pequenas 

empresas. 

Uma alternativa para solucionar tal vulnerabilidade é a vinculação da licença de 

operação, não somente à análise de risco, mas aos Planos de Emergência, e 

dependendo dos cenários acidentais das pequenas empresas, exigindo sua integração 

aos Planos de Área e Regional de Emergência, no momento do licenciamento ou na 

renovação do mesmo. Além disso, outra ação importante é incluir simulados de 

emergências no processo de licenciamento ambiental para verificação da efetividade 

de resposta à emergência das empresas.  

O estado da arte na utilização dos recursos de combate à emergência nos 

planos de contingência defende a idéia de utilização de recursos de diferentes 

localizações sob um comando unificado. Em alguns casos como a Austrália, partes 

dos recursos de combate à emergência são de propriedade de empresas privadas. 

Dessa forma, o simulado Regional Sudeste mostrou a viabilidade do compartilhamento 

de recursos de combate à emergência sob a coordenação de um comando unificado 

entre organizações públicas e privadas. 

Na área de exploração e produção, a concentração da atividade pela Petrobras 

obriga a empresa a ter uma grande estrutura de atendimento em nível local e regional, 

porém, diferente do refino, a integração com órgãos públicos e governo é menos 

intensa. Isso ocorre pela relação de fiscalização e atendimento à conformidade 

existente entre a empresa e os órgãos ambientais, e pela própria característica da 
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legislação que não direciona a integração das partes interessadas.  Apesar da 

conformidade e capacidade de atendimento à emergência nas bacias brasileiras, a 

participação do Governo local e órgãos ambientais, no sentido de desenvolver uma 

parceria para criação de uma estrutura de cooperação, é necessária e depende das 

duas partes. 

A atual estrutura de atendimento às emergências de vazamento de produtos 

químicos e óleo requer melhoria, tanto em regiões mais desenvolvidas, como a 

Sudeste Norte e Sul, como nas demais regiões.  

Com o aumento dos ativos de produção do refino brasileiro e da atividade de 

exploração, principalmente com a descoberta do pré-sal, a importância da integração 

dos recursos de atendimento à emergência se faz cada vez mais evidente, justificando 

a implantação das boas práticas internacionais e a integração dos diversos níveis de 

Planos de contingência, para, posteriormente, se desenvolver o Plano Nacional de 

Contingência.  
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6 PROPOSTA PARA ESTRUTURAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE 

CONTINGÊNCIA PARA VAZAMENTO DE PETRÓLEO E DERIVADOS NO 

BRASIL  

 

Apesar dos esforços, desde o acidente de 2001, na Baía de Guanabara, os 

Planos de Emergência, Plano de Auxilio Mútuo e Regional carecem de melhorias, para 

utilização dos recursos de resposta à emergência pelo Plano Nacional de 

Contingência. Assim, como verificado em outros países, não há a possibilidade de 

desenvolver um Plano de Emergência em um nível mais complexo, sem que o 

atendimento à emergência no nível inferior seja bem estruturado. Em outras palavras, 

se não há condições de estruturação, organização e utilização para resposta a 

emergência em um cenário local, a efetividade de um cenário mais complexo será 

menor. 

A pesquisa dos casos de implementação dos Planos de Auxilio Mútuo e Planos 

Regionais tem diferentes características, dependendo das empresas envolvidas e da 

localização geográfica no Brasil. Isso se deve às diferenças entre a cooperação entre 

as diferentes esferas do poder público e privado, que passa pelo sentimento de 

confiança entre as partes que foram construídas ao longo do tempo.  

Outra característica marcante é que a origem dos planos de emergência no 

Brasil se deu na indústria com objetivo de cumprimento da legislação, para aprovação 

de novos empreendimentos, sendo fortemente desenvolvido na indústria de Petróleo e 

Gás e Nuclear.  
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Diferente dos países avaliados, o modelo de desenvolvimento de planos de 

emergências em seus diversos níveis no Brasil se dá da base para o topo, ou seja, a 

partir dos planos de emergência individuais, foram criados os planos de Auxílio Mútuo 

e, em seguida, estão sendo desenvolvidos os planos regionais. Diante dessa 

conjuntura, cabe o levantamento da principal questão acerca do Plano Nacional de 

Contingência, ou seja, o PNC será formulado através da iniciativa da Indústria de 

Petróleo e Gás ou do governo Federal. De fato, a atual estrutura de atendimento às 

emergências na Indústria de Petróleo Brasileira atende às necessidades dessa 

indústria em nível Regional. Porém, há uma real necessidade de criação de um Plano 

Nacional de Contingência para a indústria de Petróleo e Gás, uma vez que, além dos 

recursos de atendimento, é necessária a integração entre as empresas e órgãos 

públicos. Assim, o principal papel do Plano Nacional de Contingência é a integração 

das diversas empresas privadas e instituições públicas, com objetivo de tornar mais 

efetiva a utilização dos atuais recursos humanos, tecnológicos, materiais e financeiros 

para o atendimento à emergência em acidentes nível IV. 

Além disso, existe uma lacuna para incidentes, cuja fonte geradora não seja de 

responsabilidade de uma das empresas da Indústria de Petróleo e Gás do Brasil. 

Dessa forma, os ecossistemas ficam vulneráveis às seguintes situações: 

⇒ Vazamento de óleo nível IV em fronteiras com outros países; 

⇒ Vazamento de óleo nível IV em águas brasileiras causada por empresas 

estrangeiras; 

⇒ Catástrofes naturais que necessitem de recursos de atendimento de 

emergência de grande escala do Governo Federal; 

Uma proposta para a definição dos recursos necessários para resposta à emergência 

baseado na capacidade de atendimento é: 
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Nível I – A capacidade de atendimento se limita aos recursos previstos no PEI 

da empresa poluidora; 

Nível II - A capacidade de atendimento previsto no PEI da empresa poluidora 

não é suficiente, sendo necessário o acionamento do PAM; 

Nível III - A capacidade de atendimento previsto no PAM não é suficiente, 

sendo necessário o acionamento do PRE; 

Nível IV - A capacidade de atendimento previsto no PRE não é suficiente, 

sendo necessário o acionamento do PNC e em alguns casos utilização de 

recursos externos. 

Apesar da necessidade de se criar uma estrutura para formação de um Plano 

Nacional de Contingência, é necessário fortalecer os Planos de Auxílio Mútuo e Planos 

Regionais ao longo do território Brasileiro. Devido às diferenças entre os cenários 

acidentais e o relacionamento entre as partes interessadas e legislação, é necessário 

que seja feito um diagnóstico inicial considerando os piores cenários para priorizar as 

iniciativas locais e regionais, dando base para estruturação de um Plano Nacional de 

Contingência. No caso brasileiro, os piores cenários estão relacionados à Indústria de 

Petróleo e Gás e a Indústria Nuclear. Assim, em nível de plano de emergência 

individual, essas duas indústrias estão muito bem preparadas. O principal desafio para 

a Indústria de Óleo e Gás seria integrar os diversos recurso de resposta à emergência 

dos planos de emergência para criação dos Planos de Auxilio Mútuo e Regionais em 

todo território brasileiro, baseado nos casos de sucesso já implementados. 

O segundo momento após a consolidação dos Planos de Auxilio Mútuo e 

Planos Regionais em todo território Brasileiro seria mapear todos os cenários 

catastróficos e recursos disponíveis para otimizar a utilização dos recursos, frente às 

emergências. Atualmente no Brasil, além dos Planos de Auxílio Mútuo e coordenações 
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regionais de emergência, existem os centros de defesa ambiental, que foram 

desenvolvidos com recursos da Petrobras, para dar suportes às suas eventuais 

emergências regionais. Os Centros de Defesa Ambiental são administrados por uma 

empresa privada, que prestam serviço atualmente para a Petrobrás, através de 

contrato. Assim, as demais empresas espalhadas pelo território nacional, caso 

necessitem de tais recursos, deverão pagar pela prestação de serviço e se, no ato da 

emergência, não houver contrato de prestação de serviço, o CDA poderá atender às 

empresas que necessitem de seus recursos, através do pagamento do serviço relativo 

ao atendimento à emergência, considerando que as empresas que possuem contrato 

com os CDA não estarão utilizando os recursos de atendimento à emergência. Assim, 

concluímos que os recursos de atendimento às emergências regionais estão 

posicionados, para atendimento dos cenários de derramamento de óleo da indústria 

do petróleo,  como mostra a figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Centros de Defesa Ambiental no Brasil 

Fonte : Petrobras,2004 
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Apesar da atual adequação aos cenários de vazamento de óleo no território 

brasileiro, deverá haver, em um futuro próximo, a necessidade do aumento na 

capacidade de atendimento às emergências por vazamento de óleo, devido ao 

aumento dos cenários de risco em quase todas as refinarias brasileiras, 

principalmente, na Região Sudeste, Norte e Nordeste.  

Atualmente, existem novos empreendimentos em todas as refinarias do Estado 

de São Paulo e no Rio e além dos novos empreendimentos da Reduc, haverá um 

novo Complexo Petroquímico em Itaboraí. Na Região Norte, a refinaria de Manaus 

aumentará seus cenários de risco com a construção de sete novas unidades, além da 

construção de duas novas refinarias em São Luís do Maranhão. Na região Nordeste, 

além das novas unidades na refinaria da Bahia, haverá a construção de uma nova 

refinaria no Nordeste (Recife). Em todas essas regiões, os planos de áreas e regional 

deverão ser adequados e desenvolvidos, para dar suporte ao Plano Nacional de 

Contingência nos cenários acidentais relativos aos vazamento de óleo e produtos 

químicos do refino.    

Na Região Sudeste, os Planos de Auxilio Mútuo e Regionais estão bem 

desenvolvidos e já se encontram em um nível de maturidade para dar suporte para um 

Plano Nacional de Contingência.   

Na Região Norte, apesar da refinaria de Manaus estar bem preparada para 

atuar em nível local e regional, a nova refinaria em São Luiz terá que desenvolver a 

competência desde os planos individuais de emergência e posteriormente se integrar 

regionalmente com a refinaria de Manaus e outras empresas e instituições públicas. O 

grande desafio para a Região Norte será a integração das instituições públicas locais 

em São Luiz, que não têm experiência em participação a atendimento aos cenários de 

emergência. Outra questão importante é a logística dos recursos de resposta a 

emergência que dependendo da localização do cenário acidental, deverá ter como 
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modal logístico barcos e utilizar rios da região que estão sujeitos a períodos de cheia e 

seca, que influencia nas rotas navegáveis e características das embarcações. 

Na Região Nordeste, apesar da competência da refinaria da Bahia em atuar 

localmente e regionalmente, haverá o mesmo desafio da Região Norte, ou seja, 

desenvolver a partir dos planos de emergência individuais na refinaria de Recife, a 

competência para atuação local e regional, possibilitando a sua integração com a 

refinaria da Bahia, instituições públicas e privadas que participam atualmente dos 

Planos de Auxilio Mútuo e Regional, dando suporte ao Plano Nacional de 

Contingência, quando necessário.  

Na Região Sul, a refinaria do Paraná possui recursos para atendimento local, 

havendo o Plano de Auxílio Mútuo e Regional. O desafio para essa região é a 

integração com a refinaria do Rio Grande do Sul e a de São Mateus, para 

fortalecimento da capacidade de atendimento regional e suporte ao Plano Nacional de 

Contingência. 

Quando se mencionam refinarias, está sendo considerada toda a malha de 

dutos que entregam e levam produtos das refinarias para os diversos consumidores. É 

importante considerar que a capacidade regional no atendimento à emergência é um 

fator crítico de sucesso para os acidentes nível IV, devido à grande extensão do 

território Brasileiro. Isso significa que a logística é um fator crítico de sucesso, sendo 

inviável concentrar recursos de atendimento à emergência, em uma determinada 

região, para atendimento as demais. Atualmente, o Aeroporto Internacional de São 

Paulo é um ponto de recebimento de recursos de atendimento à emergência do 

exterior, devido a sua capacidade e seus recursos disponíveis que, por outro lado, 

pode a qualquer momento ficar indisponível pela alta demanda desse aeroporto para 

vôos domésticos e alta vulnerabilidade a chuvas. Assim, é necessário que em cada 
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região seja desenvolvida condições para que pelo menos um aeroporto seja capaz de 

receber recursos externos de atendimento à emergência. 

  Assim, fortalecendo as competências e a capacidade regional, é possível o 

desenvolvimento de um Plano Nacional de Contingência com auxílio mútuo entre as 

diversas regiões do Brasil, considerando a atual experiência em atuar em cenários 

acidentais catastróficos e a proximidade entre as regiões. Atualmente, as regiões mais 

experientes no atendimento em derramamento de óleo e produtos tóxicos em rios e 

mares são a Região Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito 

Santo), a Região Sul (Paraná) e a Região Norte (Manaus), sendo essas regiões 

referências nacionais em atendimento à emergência, por vazamento de óleo e 

produtos químicos pela configuração de Planos de Auxilio Mútuo e Plano Regional de 

Contingência. Logo, tais regiões servem de referência para a configuração do Plano 

Nacional de Emergência.  

Apesar da capacidade instalada em cada região, para atendimento de 

vazamento de óleo, caso ocorra um cenário acidental catastrófico em alguma região 

onde os recursos e atendimento de tal região não sejam suficientes para atender a tal 

emergência, os recursos de regiões vizinhas podem ser acionados como recursos do 

Plano Nacional de Contingência. Atualmente, devido à competência dos Planos de 

Auxilio Mútuo e Regionais e a capacidade instalada de atendimento à emergência, a 

melhor lógica para desenvolvimento do Plano Nacional de Contingência é a utilização 

dos recursos e estrutura dos Planos Regionais para atendimento a uma emergência 

de nível IV, através de um comando compartilhado entre as organizações que 

participam dos Planos Regionais de Contingência, a empresa poluidora e as 

autoridades Federais.  

Assim, a proposta é, considerando a capacidade regional de atendimento à 

emergência de vazamento de óleo, caso ocorra um cenário catastrófico nível IV em 
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uma determinada Região, os recursos de uma região mais próxima deverão ser 

acionados através do Plano Nacional de Contingência para junto com a capacidade da 

região afetada, atender a emergência.  

No caso da Região Nordeste, se os recursos regionais não forem suficientes 

para atendimento a um grande vazamento de óleo (Nível IV), o Plano Nacional de 

Contingência deve ser acionado, solicitando recursos do Plano Regional de 

Contingência da Região Norte e vice-versa (PNC na Região Nordeste = PRC na 

Região Nordeste + Recursos Necessários do PRC na Região Norte). 

Em relação à Região Sudeste, caso haja um cenário catastrófico de vazamento 

de óleo ou produtos químicos em que os recursos do Plano Regional não sejam 

suficientes, o Plano Nacional de Contingência será acionado, utilizando os recursos do 

Plano Regional de Emergência da Região Sul e vice-versa. Caso não seja suficiente, 

os recursos do Plano Regional de Emergência da Região Centro Oeste serão 

acionados e caso seja necessário serão acionados recursos externos (PNC na Região 

Sudeste = PRC na Região Sudeste + recursos necessários do PRC da Região SUL ou 

Centro Oeste) e (PNC na Região Sul = PRC na Região SUL + Recursos necessários 

do PRC na Região Sudeste). 

Na região Centro Oeste, caso ocorra um cenário acidental de grande 

vazamento de óleo e produtos tóxicos em que os recursos regionais não sejam 

capazes de atender, o Plano Nacional de Contingência deve ser acionado, utilizando 

recursos da Região Sudeste e posteriormente da Região Norte. A figura 41 mostra a 

relação de formação do atendimento à emergência nível IV, a partir dos PRC de cada 

região brasileira. 

Apesar da possibilidade da utilização de recursos de respostas à emergência 

por uma Região para acionamento do Plano Regional ou Nacional de Contingência, é 
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preciso que seja definido a melhor localização dos recursos de resposta em cada 

região, baseado no estudo dos cenários acidentais e utilização de modelos de 

localização como o Centro de Gravidade e HAKINI. 

 

Figura 41 - Plano Nacional de Contingência a partir dos Planos Regionais. 

Fonte : Calixto,2011. 

Ao serem acionados os recursos dos Planos Regionais de Contingência de 

outras regiões pelo Plano Nacional de Contingência, apenas a capacidade de combate 

ao vazamento será utilizada, ou seja, os órgãos públicos de outras regiões não 

necessitam participar do comando compartilhado de emergência em outras regiões, 

pois as organizações públicas da região que combate à emergência já participam 

devido ao acionamento do Plano Regional de Emergência dessa região. A exceção é 

para os Órgãos Públicos Federais (IBAMA) que, em caso do acionamento do PNC, 

devem sempre participar.  

Para sucesso na resposta à emergência, a sua comunicação deve ser efetiva 

iniciando com a empresa poluidora, entrando em contato com os órgãos ambientais 

municipais, estaduais e federais que devem avaliar e acompanhar o atendimento à 

emergência pelo PEI.  
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Caso as organizações ambientais considerem que os recursos do PEI ou outro 

nível de atendimento à emergência não atendem de forma a preservar os 

ecossistemas e a sociedade, os níveis 2, 3 e 4 devem ser acionados, como mostra a 

figura 42. 

 

Figura 42 - Comunicação de Emergência Nível I, II, III e IV. 

Fonte : Calixto, 2010 
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Outro fator crítico de sucesso na implementação do atendimento à emergência 

é a estrutura organizacional do PNC. No caso do PNC e PRC, a participação das 

organizações privadas se justifica pela experiência em atendimento às emergências 

de vazamento de óleo e produtos químicos, além da capacidade de recursos de 

atendimento a esse tipo de emergência, não justificando por parte das organizações 

públicas (IBAMA) a criação de uma estrutura operacional de atendimento à 

emergência com recursos próprios. A participação desses órgãos (IBAMA) é muito 

importante dentro do comando compartilhado do Plano Nacional de Contingência para 

garantir os interesses da sociedade na preservação dos recursos naturais, como é 

feito no caso dos Planos Regionais de Contingência. A participação da empresa 

poluidora, quando identificada, é importante pela responsabilidade do dano ambiental 

causado pelo vazamento.  

O conceito de Comando Compartilhado visa a distribuir as responsabilidades 

das partes envolvidas no atendimento à emergência, segundo suas competências e 

papéis dentro da sociedade. O Comando Compartilhado é formado pelas autoridades 

máximas de organizações públicas e privadas que conduzem o PNC. A estrutura do 

PNC é formada a partir do PRC (Plano Regional de Contingência) do local do 

incidente e o PRC (Plano Regional de Contingência) de apoio.  O Comando 

compartilhado do PNC é formado por representantes máximos das organizações 

privadas envolvidas do PRC (Plano Regional de Contingência) de onde ocorre o 

incidente mais as organizações federais (IBAMA). As organizações públicas que 

compõem o comando do PNC são o IBAMA e a Marinha do Brasil. Abaixo do 

Comando Compartilhado é formada a Coordenação Geral do PNC, que possui as 

estruturas de Coordenação de Ação de Resposta, Relacionamento com a 

Comunidade, Comunicação, Planejamento, Logística, Finanças, Jurídico e Seguro. A 

principal função da Coordenação Geral do PNC é fazer o planejamento de 

atendimento à emergência que possa minimizar os impactos ambientais decorrentes 
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do incidente. Abaixo das Coordenações de Ações de Resposta, Relacionamento com 

a comunidade, Planejamento, Logística e Finanças existem diversas especialidades 

que possibilitaram a implementação do PNC, como mostra a figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Organograma do PNC. 

Fonte : Calixto,2010. 
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A definição das responsabilidades das partes envolvidas e de cada função do 

organograma do PNC se encontra no anexo VI (pag 280). Existem alguns casos de 

emergências ambientais em que não é possível identificar a fonte poluidora. Nesses 

casos, a proposta para vazamento de óleo e produtos químicos é utilizar a mesma 

estrutura de combate à emergência (PAM, PRE e PNC), porém os custos do 

atendimento serão de responsabilidade do Governo Estadual, que pode destinar uma 

parte dos impostos sobre as atividades de Petróleo para esse fim.  

A configuração de comunicação e organograma para atendimento às 

emergências nas grandes bacias brasileiras não deve mudar, porém as únicas 

empresas privadas a participar das ações de atendimento à emergência são a 

Petrobras e os CDA devido à sua concentração da atividade de produção e exploração 

de petróleo pela Petrobras. Apesar da permanência da atual configuração de 

atendimento à emergência de vazamento de óleo, o grande desafio serão os poços do 

Pré-Sal, onde serão perfurados e explorados poços na Bacia de Campos, Santos e 

Espírito Santo. Assim, a capacidade de atendimento à emergência de vazamento de 

óleo nas bacias e o apoio em terra devem aumentar proporcionalmente e caso haja 

um cenário de vazamento onde a capacidade de atendimento de uma bacia seja 

insuficiente, os recursos de atendimento da bacia mais próxima serão acionados, 

como é feito atualmente. Logo, os recursos da bacia de campos atendem tanto à bacia 

do Espírito Santo, quanto à de Santos. Porém, a distância entre a Bacia de Santos e a 

do Espírito Santo é maior, podendo em alguns casos serem acionados recursos 

externos para atendimento à emergência.  

Apesar da atual efetividade da estrutura dos recursos de resposta à 

emergência, principalmente em nível regional e nacional, é necessário que os órgãos 

públicos sejam capacitados e equipados para no futuro ter condições a dar suporte 
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aos cenários acidentais catastróficos. Seja para cenários de vazamento de petróleo, 

derivados e produtos químicos como para catástrofes naturais. Em muitos casos, a 

efetividade do combate à emergência esta no primeiro combate, e devido à ausência 

de recursos de resposta à emergência efetivos, em muitos casos, o poder público, 

através do corpo de bombeiros e defesa civil, não tem condições de iniciar as ações 

de combate à emergência. 

Atualmente os recursos de resposta à emergência cobrem os principais 

cenários de vazamento de petróleo e derivados. Porém, com os futuros 

empreendimentos, tanto no refino e na exploração e produção, existirá uma 

vulnerabilidade a tais cenários acidentais, até que seja desenvolvido o conhecimento 

necessário para combate à emergência em algumas regiões.  

Outra perspectiva importante é a mudança do controle estatal sobre a indústria 

do petróleo, que caso ocorra no futuro, a incerteza em relação à efetividade dos 

recursos de resposta à emergência devem ser cobertos pelo poder público. 

A principal iniciativa de formulação do Plano Nacional e Regional de 

Contingência deve partir do Governo Federal, uma vez que os interesses da 

sociedade brasileira na preservação dos recursos naturais devem ser respeitados. A 

necessidade da condução desse processo pelo Governo Federal, como se deu em 

outros países, permite uma visão ampla da proteção dos recursos naturais, 

considerando os cenários acidentais de todas as indústrias, o que possivelmente não 

ocorrerá se esse processo for liderado pela indústria de Petróleo e Gás. Vale lembrar 

que as melhores práticas não podem ser esquecidas como: 

⇒ Criação de uma estrutura centralizada na decisão do Comando 

Compartilhado, mas com flexibilidade de se adaptar às mudanças dos cenários 

acidentais, como mostra o modelo canadense; 
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⇒ Criar modelos de simulação para verificação da adequação da estrutura de 

atendimento às emergências, como está sendo feito no Japão, através do Modelo 

Multi - Organizacional; 

⇒ Criar banco de dados de históricos de acidentes ambientais que possam 

orientar a locação dos recursos de atendimento à emergência e atualizá-los 

anualmente, como é feito no Reino Unido; 

⇒ Atualizar estudos de análise de risco, para avaliar os cenários acidentais e a 

efetividade da alocação dos recursos, ao longo do tempo, como é feito na Austrália; 

 ⇒ Desenvolver ferramentas de análise de risco gratuitas, para uso de todas as 

partes interessadas (governo, empresas, universidades), de forma a facilitar o 

entendimento em relação aos cenários de risco e permitir acesso à pequena e 

microempresas; 

⇒ Melhorar a comunicação de risco em todos os níveis da sociedade, para 

aumentar a percepção dos riscos, e a médio e longo prazo criar uma cultura 

preventiva em relação à segurança e ao meio ambiente; 

A criação de uma estrutura de atendimento à emergência depende da 

dimensão dos cenários, sendo o primeiro passo, o diagnóstico dos principais cenários 

acidentais brasileiros, com atualizações ao longo do tempo, segundo as necessidades 

e o aprendizado. 

A criação de modelos de simulação para verificação da efetividade no 

atendimento à emergência, considerando a disponibilidade dos tomadores de decisão, 

pode ser desenvolvida a partir de pesquisas e parcerias com centros de pesquisa no 

Brasil e no exterior. O mesmo se dá para o desenvolvimento de softwares de 

simulação de cenário de risco. 
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O desenvolvimento de banco de dados e atualização de estudos de análise de 

risco deve ser estimulado pela cobrança dos órgãos ambientais à indústria, mas, além 

disso, é preciso capacitar pessoas dentro das organizações públicas e privadas, para 

que os relatórios e bancos de dados tenham a qualidade necessária para dar suporte 

à tomada de decisão, em relação a diagnósticos de cenários acidentais e alocações 

de recursos de atendimento à emergência. 

A melhoria da comunicação dos riscos em todos os níveis da sociedade se dá 

através do amadurecimento da própria sociedade e do fortalecimento da cooperação 

entre as partes interessadas, sendo esse o maior desafio, haja vista que é uma 

questão muito mais humana do que tecnológica. Assim, em cada região do Brasil, 

esse processo pode ser dar mais lento ou mais rápido, sendo o estado de Minas 

Gerais, um caso de sucesso.  

O último passo é a integração dos recursos de resposta à emergência ao Plano 

Nacional de Contingência com os países vizinhos, principalmente com aqueles que 

têm atividades com potencial de danos ambientais aos recursos naturais brasileiros ou 

que possam ser afetados por essas atividades. A figura 44 mostra o modelo da 

construção do Plano Nacional de Contingência a partir da integração dos recursos de 

resposta à emergência dos Planos Individuais aos recursos dos Planos de Auxilio 

Mútuo e Regionais, através da cooperação, cultura, planejamento, tecnologia e ação 

das organizações públicas e privadas brasileiras. Esses requisitos são a base para a 

integração dos Planos de Emergências em todos seus níveis no território brasileiro.  
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Figura 44 – Modelo de Desenvolvimento do PNC 

Fonte : Autor,2009 
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6.1 – Ações para implantação do Plano Nacional de C ontingência de 

vazaento de petróleo e derivados no Brasil.  

Devido aos diferentes estágios de configuração dos Planos de Contingência 

nas diferentes regiões do Brasil, se fazem necessárias diferentes estratégias de 

implantação, considerando a capacitação técnica das organizações, o relacionamento 

entre órgãos públicos e empresas privadas, a legislação estadual e a importância da 

implantação dos Planos de Contingência para as empresas baseados nos cenários de 

risco. 

O primeiro passo é a verificação da consistência de cada legislação estadual e 

local em relação aos Planos de Contingência e o seu alinhamento com a Legislação 

Federal. Em regiões onde a legislação não requer a implantação de Planos de Auxílio 

Mútuo, Planos Regionais e Nacionais de Contingência, a iniciativa das empresas 

privadas possivelmente ocorrerá apenas para os casos em que tais empresas atuem 

em outras regiões do Brasil, percebendo a importância da integração dos níveis dos 

Planos de Emergência. Além da exigência da implantação dos planos de emergência 

em seus diversos níveis, é importante que o processo de licenciamento preveja, além 

do Plano de Emergência Individual, a integração dos Planos de Contingência em nível 

regional e nacional, para que empresas com cenários extramuros estejam preparadas 

para mitigar as consequências de seus acidentes de forma individual e conjunta.  

Como vimos anteriormente nos estudos de casos, não basta a obrigatoriedade 

da implantação e participação dos Planos de Contingência. É necessário que haja 

parceria e integração entre as empresas privadas e órgãos públicos para 

desenvolvimento dos Planos de Contingência Regional e Nacional. Para isso, além de 

ter bem consolidados os Planos de Emergência Individuais, é necessário definição dos 

papéis de cada organização dentro dos Planos de Contingência. Uma boa prática é o 
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desenvolvimento de Simulados dos Planos de Contingência em conjunto, para 

possibilitar a integração necessária entre as equipes de diversas organizações. 

Para pequenas empresas, é necessário que, tanto as organizações públicas, 

quanto as privadas, dêem o apoio necessário através de treinamento para 

desenvolvimento de profissionais especializados, para que tais empresas sejam 

capazes de utilizar, de forma eficiente, seus planos de emergência individual e se 

integrar nos planos de contingência, quando necessário. Uma boa prática vista nos 

estudos de caso é integrar essas empresas nos Simulados de Emergência Regionais 

e nos Planos de Auxílio Mútuo.  

Além dessas ações de integração dos meios de atuação, através da articulação 

institucional adequada dos órgãos públicos e das empresas, há desafios técnicos para 

a correta estruturação do PNC. A questão fundamental, conforme ilustrado pela 

experiência intelectual é a adequada localização e o correto dimensionamento dos 

meios de resposta à emergência. Nos capítulos 5 e 6 esta proposta de estruturação do 

PNC foi contemplada com apresentação de instrumental metodológico para resolver 

essa questão técnica fundamental. 

Os Anexos I e V mostram uma proposta de um projeto lei para o Plano de 

Contingência Regional e Nacional para vazamento de óleo e derivados, Os anexos 

II,III e IV são as propostas de organograma, acionamento e comunicação inicial do 

incidente do PRC respectivamente. Os Anexos VI, VII, VIII e XI são as propostas de 

organograma, composição dos recursos de resposta à contingência, acionamento e 

comunicação inicial do incidente do PNC. 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

Apesar de várias técnicas de análise de risco, simulados de emergência e 

Programas de atendimento à emergência conjunto realizado por algumas empresas 

com parceria de órgãos públicos, está claro, como resultado da pesquisa, que o Brasil 

não possui uma estrutura de Planos Nacional de Contingência para vazamanto de 

petróleo e derivados. O PAM (Plano de Auxílio Mútuo) e o PRC (Plano Regional de 

Contingência) são mais desenvolvidos na Região Sudeste do Brasil, do que nas 

demais. Esse fato compromete a efetividade do atendimento à emergência em nível 

regional e nacional, seja na eficiência da utilização dos recursos necessários de 

maneira conjunta ou na eficácia do atendimento à emergência, devido à falta de 

coordenação na utilização dos recursos necessários. Apesar de alguns problemas 

observados nos países avaliados, existe uma estrutura consistente e o emprego de 

várias técnicas que tornam, na prática, os Planos de Contingência desses países 

efetivos. Assim as questões de pesquisas relacionadas a verificação e análise crítica 

do estado da arte nas práticas dos Planos de Contingência nacionais e internacionais  

foram atendidas pela análise crítica de cada modelo adotado pelos diversos países 

pesquisados assim como pelas conclusões dos estudos de caso. 

As grandes empresas no Brasil, em geral, possuem uma boa estrutura e 

recursos disponíveis para atendimento à emergência. Porém, na maioria dos casos, 

não há otimização desses recursos para esse atendimento, em nível local, regional e 

nacional. A indústria de petróleo possui maior infra-estrutura e recursos, e, atualmente, 

desenvolve Planos de Emergências Individuais, de Área e Regionais que, em muitos 

casos, incluem pequenas e grandes empresas de outras indústrias, localizadas 

próximas a sua área. Apesar desse cenário, a maioria das pequenas e médias 

empresas que, no caso da indústria de Petróleo, constituem empresas de transporte 

de derivado de petróleo e produtos químicos, não possui infra-estrutura para 
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emergências. Isso deixa várias áreas ambientais do território nacional, vulneráveis a 

danos ambientais pela falta de recursos de atendimentos emergenciais das empresas 

locais.   

A proposta de integração dos recursos de resposta à emergência se mostra 

uma solução viável, como visto no simulado de emergência Sudeste, em João 

Monlevade, com possibilidade de solucionar o atendimento a nível Nacional. Apesar 

da expectativa positiva em relação ao sucesso da integração dos recursos de resposta 

dos Planos de atendimento à emergência, é necessária a intensificação dos 

simulados, principalmente, como forma de aproximação das empresas privadas e 

órgãos públicos. Devido aos diferentes níveis de maturidade em relação a Planos de 

Contingência nas diferentes regiões do Brasil, são esperadas maiores dificuldades em 

algumas regiões, Centro-Oeste e Nordeste, e podem ser superadas pela ajuda das 

regiões mais desenvolvidas, como a Sudeste. Apesar da dificuldade, a indústria de 

petróleo do Brasil caminha para integração dos recursos de resposta  

à emergência para cenários de vazamento de petróleo e derivados, reduzindo a 

vulnerabilidade da sociedade brasileira a um dos principais cenários acidentais da 

indústria conforme os dados históricos de acidentes ambientais  do IBAMA. 

A proposta de estrutura organizacional do PNC para vazamento de petróleo e 

derivados,é baseada nas práticas internacionais, no simulados regionais de 

emergência e nos atendimentos às emergências, no Brasil. Tal estrutura é composta 

por uma equipe de operação, planejamento, logística, finanças e relacionamento com 

a comunidade. A coordenação geral do PNC proposta é composta de seguro, jurídico 

e comunicação, além das coordenações das demais áreas de apoio. Assim, é 

esperada maior efetividade no atendimento à emergência, mas, por ser uma estrutura 

complexa, é necessário treinamento intenso, para que as equipes saibam cooperar de 

forma a obter os melhores resultados. O comando compartilhado permite que as 

decisões sejam conjuntas, garantindo que os interesses da sociedade em relação à 
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preservação dos recursos ambientais seja respeitada. A efetividade do comando 

unificado foi verificado tanto no simulado regional da Empresa Z como no acidente da 

Plataforma Transocean nos EUA, segundo o relatório do acidente da BP (Deepwater 

Horizon Containment and Response,2010).  

A comunicação de emergência proposta coloca o Órgão Ambiental com papel 

fundamental em seus diversos níveis, tornando-se um agente decisor no processo de 

atendimento à emergência e cabendo a ele o acionamento dos diversos níveis dos 

atendimentos, sempre que julgar necessário para preservar os recursos naturais. Tal 

proposta requer treinamento e amadurecimento do relacionamento entre as empresas 

privadas e órgão ambiental, no sentido de existirem, cada vez mais, maior cooperação 

e ações conjuntas. 

A pesquisa contribui com uma proposta clara de comunicação de emergência 

em todos os níveis, estrutura organizacional do PNC e um modelo de integração dos 

recursos de atendimento à emergência, de forma a possibilitar uma estrutura básica 

do PNC. É necessário que essa proposta seja implementada, testada e melhorada ao 

longo do tempo, segundo as características e necessidades da preservação dos 

recursos naturais frente aos acidentes catastróficos. 

A criação de fundos para compra de equipamentos para atendimento à 

emergência e pagamento de equipes especializadas não é uma prática adotada no 

Brasil. O que ocorreu na Indústria de Petróleo brasileira foi à criação de centros de 

atendimento à emergência, através da compra de equipamentos pela Petrobras e 

pagamento de pessoal especializado. As empresas que não possuem nenhum 

contrato com esses centros têm que pagar pelo serviço.  

O grande desafio, no caso brasileiro, é aumentar a cooperação entre o poder 

publico e privado, para que o Estado possa conduzir esse processo, segundo os 
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interesses da sociedade, ou seja, empresas e comunidades preservando o meio 

ambiente. Esse passo é necessário para a criação do Plano Nacional de Contingência, 

que depende essencialmente da iniciativa do governo federal e seus órgãos de apoio. 

Além da estrutura, é necessária a definição de responsabilidades e desenvolvimento 

de pessoal qualificado para que o Plano seja efetivo. 

Além das práticas empregadas, existem algumas lacunas na otimização da 

utilização de recursos para atendimento à emergência. Em casos de derramamento de 

óleo, o tempo de atendimento é muito influenciado pela coordenação das equipes, 

como trata o modelo Multi-Organizacional. Apesar do mapeamento de sensibilidade 

ambiental e da análise do histórico dos derramamentos de óleo feitos em alguns 

países para definir as áreas mais criticas para localização dos recursos de 

atendimento à emergência, não é feita uma abordagem logística utilizando modelos de 

localização dinâmica. Esses modelos consideram a distância entre os recursos, a 

importância dos mesmos e as probabilidades de ocorrência de acidentes ambientais 

ao longo do tempo, como indicadores de importância, além da mudança na 

sensibilidade das áreas ambientais. 

Outra lacuna está relacionada ao impacto ambiental suportado pelo 

ecossistema de uma determinada área que possui vários tipos de empreendimentos. 

O limite de tolerância de um ecossistema está diretamente relacionado com a 

característica e dimensão do impacto ambiental, como, por exemplo, a quantidade de 

derramamento de petróleo e derivados ao longo do tempo, ou seja, o número de 

derramamentos, as quantidades e os tipos de óleo. Dessa forma, é necessário que o 

conjunto de empreendimentos de uma determinada área tenha indicadores para 

garantir que o número de impactos ambientais indesejáveis ao longo do tempo de sua 

vida útil seja adequado. 
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A perspectiva futura em relação aos Planos de Contingência, seja em nível de 

Área, Regional ou Nacional, é a participação cada vez maior de grandes empresas. 

Isso ocorre devido à possibilidade de maior efetividade em emergências extramuros e 

a cobrança cada vez mais intensa dos órgãos ambientais estaduais e IBAMA sem 

conflitos, ou seja, através da cooperação.   

Outro grande desafio é a inclusão de pequenas empresas nos Planos de 

Contingência, devido à diferença de conhecimento no combate à emergência, à falta 

de profissionais para se dedicarem a tal atividade e à percepção de que tal atividade 

acarretará em mais custo.  

Existe a possibilidade de que empresas especializadas em atendimento à 

emergência prestem serviços para grandes e médias empresas e, dependendo do 

custo, até para pequenas empresas, como é o caso de transportadoras de produtos 

tóxicos. O desenvolvimento de um fundo para atendimento à emergência é uma 

possibilidade que exige maior maturidade da indústria brasileira e que, atualmente, 

pode ser visto por muitas empresas como um investimento sem retorno. 

A continuação dessa pesquisa poderá ser uma análise crítica da implantação 

do PNC no Brasil, com propostas de melhorias e análise das questões de sucesso e 

fracasso das técnicas, organograma, comunicação de emergência e relacionamento 

entre empresas privadas e Órgãos Públicos. Outra linha de pesquisa seria considerar 

a estrutura do PNC para dar suporte às catástrofes naturais que têm ocorrido no 

Brasil, como as inundações no Rio de Janeiro e Santa Catarina. O ideal, em longo 

prazo, é ter uma estrutura para atendimento às emergências, seja qual for a natureza. 
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ANEXO I – PROPOSTA DO  PRC 
 

 

DECRETO Noxx , DE xxxx DE 2011. Institui o Plano Regional de 
Contingência para Incidentes de Poluição de vazamen to de óleo nas Águas 
Jurisdicionais Brasileiras, e dá outras providência s. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o 

art. 84,  inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 8o, 
parágrafo único, da Lei no 9.966 de 28 de abril de 2000, no art. 6o do Anexo do Decreto 
no 2.870 de 10 de dezembro de 1998, e no art. 2o do Decreto no 895 de 16 de agosto 
de 1993, 

D E C R E T A: 
Art. 1o Fica aprovado, na forma deste Decreto, o Plano Regional de 

Contingência para Incidentes de vazamento de óleo nas Águas Jurisdicionais 
Brasileiras - PRC. 

Parágrafo Único. O Plano Regional de Contingência para Incidentes de 
Poluição por Óleo e Produtos perigosos nas Águas Jurisdicionais Brasileiras 

(PRC) é o instrumento que fixa responsabilidades, estabelece uma estrutura 
organizacional nacional e define diretrizes que permitem aos órgãos do Poder Público 
e entidades privadas atuarem de maneira coordenada em incidentes de poluição por 
óleo e produtos perigoso, que possam afetar as águas jurisdicionais brasileiras ou, 
ainda, as dos países vizinhos, com o objetivo de minimizar os danos ambientais. 

 
CAPÍTULO I DAS DEFINIÇÕES 
Art. 2 o Para fins do presente Decreto são adotadas as seguintes definições: 
I – navio: embarcação de qualquer tipo que opere no ambiente aquático, 

inclusive hidrofólios, veículos a colchão de ar, submersíveis e outros engenhos 
flutuantes; 

II – plataforma: instalação ou estrutura, fixa ou móvel, localizada em águas sob 
jurisdição nacional, destinada a atividade direta ou indiretamente relacionada com a 
pesquisa e a lavra de recursos minerais oriundos do leito das águas interiores ou de 
seu subsolo e do mar, da plataforma continental ou de seu subsolo; 

III – instalação: qualquer estrutura, conjunto de estruturas ou equipamentos 
deapoio explorados por pessoas jurídica de direito público ou privado, dentro ou fora 
da área do porto organizado, licenciados para o desenvolvimento de uma ou mais 
atividades envolvendo óleo e produtos perigosos, tais como exploração, perfuração, 
produção, estocagem, manuseio, transferência, processamento ou movimentação; 

IV – óleo: petróleo e seus derivados, incluindo óleo cru, óleo combustível, 
borra, resíduos de petróleo e produtos refinados, e toda mistura de água e óleo em 
qualquer proporção; 

V-Produtos perigosos: prodtos com potencial de dano ao meio ambiente e 
saúde dos trabalhadores associados a cenários acidentais tis como explosão, 
incêndio, formação de nuvem tóxica. 

VI – descarga: qualquer despejo, escape, derramamento, vazamento, 
lançamento de óleo em águas jurisdicionais brasileiras; 

VII – porto organizado: porto construído e aparelhado para atender às 
necessidades da navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, 
concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a 
jurisdição de uma Autoridade Portuária; 

VIII – incidente de poluição por óleo: significa uma ocorrência ou uma série de 
ocorrências de mesma origem que resulte ou possa resultar em derramamento de óleo 
e que represente ou possa vir a representar uma ameaça para o meio ambiente, para 
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as águas jurisdicionais brasileiras ou para interesses correlatos de um ou mais 
Estados e que exija ação de emergência ou outra resposta imediata; 

IX – Plano de Emergência Individual: documento ou conjunto de documentos 
que contenha as informações e descreva os procedimentos de resposta da instalação 
a um incidente de poluição por óleo ou produtos perigosos decorrente de suas 
atividades; 

X – Plano de Área: documento ou conjunto de documentos que contenha as 
medidas e ações que visam a integração dos diversos Planos de Emergência 
Individuais para o combate e controle de um incidente de poluição por óleo e produtos 
perigosos em áreas de concentração de instalações, nas imediações ou vizinhanças 
de uma dada companhia, que demandam recursos adicionais de outra companhia ou 
de órgão governamental; 

XI - Plano Regional de Contingência: documento que estabelece a estrutura 
organizacional Regional que permite a coordenação das ações para facilitar e ampliar 
a capacidade de resposta regional a incidentes de poluição por óleo e produto 
perigosos, atender aos incidentes de responsabilidade desconhecida e aos que 
possam atingir as águas jurisdicionais de outros países; 

XII – Plano Regional de Contingência: documento que estabelece a estrutura 
organizacional nacional que permite a coordenação das ações para facilitar e ampliar 
a capacidade de resposta nacional a incidentes de poluição por óleo, atender aos 
incidentes de responsabilidade desconhecida e aos que possam atingir as águas 
jurisdicionais de outros países; 

XIII – áreas sensíveis: regiões das águas marítimas ou interiores, definidas 
pelo Órgão Ambiental Competente, ouvida a Autoridade Marítima - Marinha do Brasil, 
onde a prevenção, o controle da poluição e a manutenção do equilíbrio ecológico 
exigem medidas especiais; 

XIV - poluidor: é o proprietário, operador, armador ou responsável legal pelo 
navio, porto organizado ou instalação que originou o incidente de poluição por óleo ou 
produto perigoso; 

XIII - Autoridade Nacional: representante do Poder Público, exercida pelo 
Ministério do Meio Ambiente, para atuar como Órgão Central do comando Unificado, 
competente e responsável pelo acionamento dos Planos de área e contingência assim 
como participar da decisões de resposta a emergência com objetivo de preservação 
dos recursos naturais; 

XIV - Órgão Ambiental Competente: 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 das 
atividades de um porto organizado, instalação portuária e plataforma e de suas 
correspondentes instalações de apoio, bem como pela fiscalização dessas unidades 
quanto às exigências previstas no referido licenciamento, no âmbito de suas 
competências; 

XV – Autoridade Marítima: autoridade exercida diretamente pelo Comandante 
da Marinha, responsável pela salvaguarda da vida humana e segurança da navegação 
no mar aberto e hidrovias interiores, bem como pela prevenção da poluição ambiental 
causada por navios, plataformas e suas instalações de apoio; 

XVI – Autoridade Portuária: autoridade responsável pela administração do 
porto organizado, competindo-lhe fiscalizar as operações portuárias e zelar para que 
os serviços se realizem com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio 
ambiente; 

XVII - Ação de resposta: qualquer ação coordenada destinada a avaliar, conter, 
reduzir, combater ou controlar um incidente de poluição por óleo ou produto perigoso; 

XVIII – Comando compartilhado: Grupo decisor do PRC formado pelo 
POLUIDOR, representantes das orgnizações do PRC e IBAMA. 
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XX - Grupo de Assessoramento: equipe que deverá prestar tanto o apoio direto 
e necessário ao Coordenador Operacional nos aspectos jurídico e ambiental quanto o 
fornecimento de informações técnicas e operacionais. 

Art. 3o São consideradas águas sob jurisdição nacional: 
I – águas interiores: 
a) as compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir de onde se 

mede o mar territorial; 
b) as dos portos; 
c) as das baías; 
d) as dos rios e de suas desembocaduras; 
e) as dos lagos, das lagoas e dos canais; e 
f) as águas entre os baixios a descoberto e a costa. 
II - águas marítimas, todas aquelas sob jurisdição nacional que não sejam 

interiores, a saber: 
a) as águas abrangidas por uma faixa de doze milhas marítimas de largura, 

medidas a partir da linha de base reta e da linha de baixa-mar, tal como indicada nas 
cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil (Mar Territorial); 

b) as águas abrangidas por uma faixa que se estende das doze às duzentas 
milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir o Mar 
Territorial, que constituem a Zona Econômica Exclusiva (ZEE); e 

c) as águas sobrejacentes à Plataforma Continental quando esta ultrapassar os 
limites da Zona Econômica Exclusiva. 

 
CAPITULO II - DA ESTRUTURA NACIONAL DE PREPARO E RE SPOSTA A 

INCIDENTES DE POLUIÇÃO POR ÓLEO 
 
Art. 4o Fica criado o Comando Unificado do PRC (CU-PRC), que será formada 

por uma Autoridade Estadual (Ministério do Meio Ambiente) e empresas que compõem 
a coordenação Geral dos Planos Regionais de Contingência. A Autoridade Estadual 
(Ministério do Meio Ambiente) poderá ter ajuda de um Comitê de Suporte, sempre que 
julgar necessário. A coordenação Geral do PRC de acordo com o Organograma do 
Anexo I, dará suporte  a decisão do Comando Unificado do PRC, que será formada 
por coordenações de logística, finanças, seguro, comunicação,Planejamento e Ação 
de resposta. 

 
§1º Caberá ao Comando Unificado do PRC expedir os atos normativos 

complementares necessários à operacionalização das diretrizes e procedimentos 
estabelecidos neste Decreto. 

 
§2o A Autoridade Nacional será exercida pelo Ministério do Meio Ambiente. 
 
Art. 5o O comitê de suporte a Autoridade Nacional terá a seguinte composição: 
 
I – Ministério do Meio Ambiente; 
II- Secretaria de Meio Ambiente; 
III – Comando da Marinha; 
IV – Comando da Aeronáutica; 
V – Comando do Exército; 
VI – Polícia Federal; 
VII – Ministério das Relações Exteriores; 
VIII – Secretaria Nacional de Defesa Civil; 
IX – Secretaria do Tesouro Nacional; 
X – Secretaria da Receita Federal; 
XI – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
XII – Ministério dos Transportes; 
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XIII – Ministério do Trabalho; 
XIV – Agencia Nacional do Petróleo; 
XV – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária; 
XVI – Instituto Nacional de Meteorologia; 
XVII – Ministério de Ciência e Tecnologia; 
XVIII – Casa Civil da Presidência da República;  
XIX – Ministério do Meio Ambiente e 
XX – Outras instituições federais, estaduais, e municipais, quando julgado 

necessário. 
 
CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS 

COMPONENTES DA COMANDO UNIFICADO DO PRC 
 
Art. 6o São atribuições e responsabilidades da Autoridade Estadual: 
 
I - Atuar como Órgão Central na coordenação dos Planos Regionais de 

Contingência; 
II - Acionar o PRC quando o incidente de poluição por óleo e produtos 

perigosos for julgado Relevante; 
III - Articular os órgãos do comitê de suporte para apoiar as ações de resposta 

definidas pelo omando Unificado; 
IV - Decidir pela necessidade de solicitar ou prestar assistência internacional no 

caso de incidente por poluição por óleo; 
V - Exercer a Secretaria Executiva do CU-PRC e coordenar as reuniões do 

Comitê de Suporte do PRC; 
VI - Desenvolver propostas de diretrizes para a implementação do PRC quanto 

à base normativa, que contemplem técnicas de resposta, instrumentos e métodos de 
controle ambiental; 

VII - Desenvolver e implantar o Sistema de Informações sobre Incidentes de 
Poluição por Óleo em Águas Jurisdicionais Brasileiras (SISNOLEO); e 

VIII - Fomentar a padronização e a divulgação de Cartas de Sensibilidade 
Ambiental ao Óleo, como subsídio à elaboração das cartas de sensibilidade previstas 
na Lei No. 9.966, de 2000. 

 
Art. 7o São atribuições e responsabilidades das empresas e Organizações 

Públicas que compões o Comando Unificado do PRC: 
 
I – Ceder os recursos Humanos e materiais necessários para a resposta a 

emergência coforme acertado; 
II – Atender de imediato o acionamento do PRC; 
III – Participar do simulados de emergência definidos pela Autoridade Estadual 

do PRC; 
IV – Manter profissionais treinados e capacitados para atuar na resposta ao 

incidente; 
V – Manter recursos materiais com disponibilidade e confiabilidade suficiente 

para não prejudicar a efetividade da resposta a emergência; 
VI – Manter cadastro de informações de profissionais, materiais e cenários de 

risco sempre atualizados; 
 
Art. 8o São atribuições e responsabilidades do Comando Unificado do PRC: 
 
I - Designar Coordenadores para a diversas áreas da coordenação Geral do 

PRC; 
II - Manter sua estrutura organizacional capaz de atuar na resposta a incidentes 

de poluição por óleo ou produto químico previsto no PRC; 
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III - Manter equipe capacitada e treinada para atender e coordenar ações de 
resposta a incidentes de poluição por óleo; 

IV - Viabilizar os recursos humanos e materiais necessários para facilitar e 
ampliar a capacidade de resposta; 

V - Celebrar termos de Cooperação que possibilitem cumprir suas atribuições e 
responsabilidades no contexto do PRC; 

VI - Realizar as articulações necessárias com o Estado-Maior da Aeronáutica, 
para o estabelecimento de mecanismos que permitam a entrada de aeronaves 
estrangeiras no espaço aéreo brasileiro, em situações excepcionais e específicas 
relacionadas à resposta aos incidentes de poluição por óleo; 

VII- Encaminhar à Procuradoria-Geral da República relatório circunstanciado 
sobre os incidentes de poluição por óleo, para permitir a propositura das medidas 
judiciais necessárias, contendo no mínimo: 

a) laudo técnico elaborado pelo Órgão Ambiental Competente ou instituição ou 
entidade credenciada, apresentando o dimensionamento do dano ambiental; 

b) recursos humanos e materiais empregados; e 
c) recursos financeiros despendidos, para a propositura das medidas judiciais 

necessárias. 
VIII - Planejar e realizar simulado dos regionais com freqüência mínima de um 

ano respectivamente. Cada Região do Brasil deve realizar um simulado anualmente. O 
simulado do PRC não necessariamente deverá envolver toda sua estrutura 
organizacional a ser definido a critério do Comando Unificado, porém no mínimo a 
cada dois anos, um simulado do PRC deverá conter toda a estrutura organizacional;  

IX- Adotar as ações necessárias de resposta em caso de incidentes de 
responsabilidade desconhecida, sendo nesse caso o custo das ações 
responsabilidade do Governo Federal ou Estadual, dependendo do local de ocorrência 
do incidente; 

X- Planejar e realizar reuniões periódicas com freqüência mínima anual para 
atualizar o PRC, atualizar procedimentos, planejar simulados de emergência atualizar 
informações relevantes sobre os recursos humanos e materiais. 

 
Art. 8o São Atribuições e responsabilidades do comitê de suporte a Autoridade 

Nacional do PRC: 
 
I - Atender as convocações da Autoridade Estadual; 
II - Elaborar o Regimento Interno do comitê de suporte da Autoridade Estadual 

do PRC; 
III - Assegurar recursos humanos e materiais solicitados pelas Coordenações 

Setoriais para emprego nas ações de resposta a um incidente de poluição por óleo; 
IV - Propor metodologias para avaliação e atualização do PRC; 
V - Definir diretrizes para inventário e manutenção dos recursos adequados 

para o controle e combate a incidentes de poluição por óleo, para uma resposta 
oportuna e adequada quando do acionamento do PRC; 

VI - Fomentar a capacidade estadual de resposta por meio de programas de 
capacitação, treinamento e aperfeiçoamento dos segmentos envolvidos; 

VII - Elaborar o conteúdo programático dos programas de capacitação, 
treinamento e aperfeiçoamento dos segmentos envolvidos com as atividades da 
Comissão Coordenadora do PRC; 

VIII - Elaborar programa de exercícios simulados do PRC; 
IX - Analisar ações que possam ser desenvolvidas com a finalidade de celebrar 

acordos específicos entre os Estados fronteiriços ou regiões; e 
X - Divulgar, no âmbito de suas instituições, novas tecnologias, equipamentos e 

materiais, procedimentos em matéria de prevenção, controle e combate à incidente de 
poluição por óleo. 
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Art. 9º São atribuições e responsabilidades das instituições componentes do 
Comitê de Suporte a Autoridade Estadual do PRC: 
: 
I – Orgão Estadual do Meio Ambiente (INEA, CETESB,etc) 
a) Exercer a função de Secretaria Executiva do Comitê de Suporte; 
b) Coordenar a elaboração do Regimento Interno da Comissão Coordenadora 

do PRC; 
c) Convocar semestralmente, ou quando se fizer necessário, o Comitê de 

Suporte; 
d) Coordenar as reuniões do Comitê de Suporte; e 
e) Prestar apoio de pessoal quando solicitado. 
 
II – Orgão Municipal do Meio Ambiente 
 
a) Fornecer informações relevantes para proteção das Unidades Conservação 

e para gestão de frutos do mar e de água doce em cenários de incidente de poluição 
por óleo; 

b) Operar e manter atualizado o SISNOLEO; e 
c) Prestar apoio de pessoal e material quando solicitado. 
 
III - Comando da Marinha 
a) Fornecer informações e previsões meteorológicas nas áreas de sua  

responsabilidade e de interesse para as ações de resposta aos incidentes de poluição 
por óleo; 

b) Prestar apoio de pessoal, de material e de meios marítimos, quando 
solicitado; 

c) Realizar, no caso do acionamento do PRC, o controle do tráfego marítimo na 
área do incidente de poluição por óleo, disseminando as informações de interesse 
para segurança da navegação; 

d) Promover a interligação ao SISNOLEO. 
 
IV - Comando da Aeronáutica 
 
a) Estabelecer, após receber da Coordenação Setorial as informações e dados 

pertinentes, os mecanismos necessários que permitam a entrada de aeronaves 
estrangeiras no espaço aéreo brasileiro, para apoiar as ações de resposta aos 
incidentes de poluição por óleo; 

b) Dispor de condições para prestar apoio de pessoal, de material e de meios 
aéreos às ações de resposta aos incidentes de poluição por óleo, no caso do 
acionamento do PRC, de acordo com as prescrições legais para o emprego da Força 
Aérea Brasileira; e 

c) Dispor de condições de realizar, no caso do acionamento do PRC, o controle 
do tráfego aéreo na área do incidente de poluição por óleo, disseminando as 
informações de interesse para a segurança do tráfego aéreo, de acordo com as 
prescrições legais que regem o assunto. 

 
V – Comando do Exército 
 
a) Dispor de condições para apoio de pessoal, de material e de meios 

terrestres, em casos de desastres ambientais de grandes proporções, de acordo com 
as prescrições legais para o emprego da Força Terrestre. 
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VI - Polícia MIlitar 
 
a) Estabelecer atos normativos para permitir a entrada no estado de mão-de-

obra estrangeira especializada, em caráter extraordinário, no apoio às ações de 
resposta aos incidentes de poluição por óleo, nos diversos estágios do PRC; 

b) Prestar apoio de pessoal e material quando solicitado. 
 
 
VIII - Secretaria Estadual de Defesa Civil: 
 
a) Mobilizar o Sistema Estadual de Defesa Civil para atuar em apoio às ações 

de resposta a incidentes de poluição por óleo; 
b) Promover articulações junto às entidades privadas para prover os recursos 

humanos e materiais que se fizerem necessários para apoiar as ações de resposta 
aos incidentes de poluição por óleo; e 

c) Participar de reuniões diárias de coordenação das ações de resposta aos 
incidentes de poluição por óleo nos diversos estágios do PRC. 

 
IX - Secretaria de Estado e Fazenda 
 
a) Promover a liberação de recursos financeiros para atender às necessidades 

do PRC para incidentes de poluição por óleo nas águas jurisdicionais brasileiras, 
quando solicitado e observadas as dotações orçamentárias aprovadas. 

 
X - Secretaria de Estado planejamento e Gestão 
 
a) Estabelecer atos normativos que facilitem a entrada, trânsito interno e saída 

e, eventualmente, permanência definitiva de qualquer material e/ou equipamento de 
origem estrangeira para serem utilizados nas ações de resposta aos incidentes de 
poluição por óleo e produtos perigosos. 

 
. 
 
XII – Secretaria de Estado de transportes 
 
a) Estabelecer atos normativos que facilitem o trânsito de materiais e 

equipamentos por via terrestre ou aquaviária no território Estadual; 
b) Divulgar e manter atualizadas as informações sobre a malha viária de  

acesso aos portos e terminais privativos; 
c) Estabelecer atos normativos que definam os procedimentos que devem ser 

adotados pelos portos públicos e terminais privativos, para recebimento, 
movimentação e armazenamento de materiais e equipamentos a serem 

utilizados nas ações de resposta aos incidentes de poluição por óleo; 
d) Divulgar e manter atualizadas as informações a respeito das facilidades dos 

portos públicos e terminais privativos para, eventualmente, serem utilizados nas ações 
de resposta aos incidentes de poluição por óleo, quando do recebimento, 
movimentação e armazenamento de materiais e equipamentos. 

 
XIII - Secretaria de Estado de  Trabalho 
 
a) Estabelecer atos normativos sobre segurança do trabalho do pessoal 

empregado nas ações de resposta aos incidentes de poluição por óleo; e 
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b) Estabelecer atos normativos para permitir o trabalho temporário, bem como 
concessão de visto correspondente, em caráter extraordinário, de mão-de-obra 
estrangeira especializada a ser empregada nas ações de resposta aos incidentes de 
poluição por óleo e produtos perigosos. 

 
XIV - Agencia Nacional do Petróleo 
 
a) Manter permanentemente atualizada a base de dados do PRC sobre as 

instalações que possam causar incidentes de poluição por óleo em águas 
jurisdicionais brasileiras; e 

b) Dar suporte ao desenvolvimento e operação ao SISNOLEO. 
 
XV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
 
a) Manter as Coordenações Setoriais e as autoridades locais informadas sobre 

as condições sanitárias na área de um incidente de poluição por óleo; e 
b) Adotar as medidas necessárias para redução dos efeitos de um incidente de 

poluição por óleo sobre a saúde da população. 
 
XVI - Instituto de Meteorologia 
 
a) Fornecer previsões meteorológicas (Tempo e Clima) gerais e específicas 

para as áreas afetadas por incidentes de poluição por óleo nas áreas continental do 
país; e 

b) Fazer levantamento de dados meteorológicos da região em questão para 
melhor avaliar as condições de degradação ambiental de forma a subsidiar o manejo 
adequado, para a recuperação dos sistemas hidrográficos interiores, e o 
restabelecimento das atividades econômicas locais. 

 
XVII – Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia 
 
a) Padronizar normas e especificações de equipamentos e sistemas que são 

utilizados para atendimento a incidentes de poluição por óleo. 
 
 
 

CAPÍTULO IV - DAS AÇÕES DE RESPOSTA A UM INCIDENTE DE 
POLUIÇÃO POR ÓLEO 

 
Art. 10. As ações de resposta a qualquer incidente de poluição por óleo são de 

responsabilidade do poluidor, por intermédio do Plano de Emergência Individual da 
instalação e do Plano de Área. 

Parágrafo Único. No caso de navios, deverão ser seguidas as diretrizes da 
Convenção OPRC/90, que determina que todos os navios de bandeira de países 
signatários da referida Convenção possuam a bordo um Plano de Emergência 
Individual e lista de contatos relevantes em terra, conforme as disposições adotadas 
pela Organização Marítima Internacional para esse fim. 

Art. 11. O PRC só deverá ser acionado no caso de incidentes de poluição por 
óleo, julgados relevantes pela Autoridade estadual do PRC, segundo os critérios 
estabelecidos no art 16. 

Art. 12. O acionamento e mobilização do PRC deverá acontecer de acordo com 
as etapas e procedimentos descritos nos art. 13 ao art. 22 deste Decreto, assim como, 
de acordo com os Anexos I e II 
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Seção I -  Da comunicação do incidente 
 
Art. 13. O Comandante do navio ou seu representante legal, ou o responsável 

pela operação de uma instalação deverá comunicar, imediatamente, qualquer 
incidente de poluição por óleo ocorrido ao órgão ambiental competente, 
independentemente das medidas tomadas para seu controle, conforme previsto no art. 
22. da Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000 e suas regulamentações. 

Parágrafo Único. A comunicação do incidente deverá ser efetuada na forma do 
Anexo III deste Decreto. 

Art. 14. A instituição recebedora da Comunicação Inicial do incidente de 
poluição por óleo, após verificação do ocorrido e definida a abrangência geográfica do 
incidente, deverão repassar, obrigatoriamente, as informações apresentadas ao Orgão 
Ambiental Federal, Ministério do meio Ambiente e ANP. 

Art. 15. A partir da Comunicação Inicial, o poluidor deverá, no caso do 
acionamento do Plano de Emergência Individual, no mínimo a cada 12 horas ou 
sempre que se fizer necessário, fornecer Informes de situação às mesma autoridade 
indicada no art. 13. 

Parágrafo Único. O Informe de Situação deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 

a) A situação atual do incidente, se controlado ou não; 
b) Estimativa do volume da descarga; 
c) As medidas adotadas e planejadas; 
d) Data e hora da observação; 
e) A localização atual, a extensão e a trajetória prevista da mancha de óleo; 
f) Os recursos mobilizados; 
g) A necessidade de recursos adicionais; 
h) Áreas afetadas; 
i) Outras informações julgadas úteis. 
 
Seção II - Do Acionamento do PRC 
Art. 16. A Autoridade Estadual do PRC correspondente à localização 

geográfica do incidente, a partir da comunicação inicial recebida, deverá comunicar o 
incidente a  Agencia Nacional de Petróleo, Ministério do meio Ambiente e IBAMA. Em 
seguida, deverá realizar a análise de sua relevância, tendo por base, de forma isolada 
ou em conjunto, os seguintes critérios: 

I - Acidente, explosão ou incêndio de grandes proporções, que possam 
provocar poluição por óleo ou produto perigoso; 

II - Volume derramado; 
III - Poluição de corpo d’água importante quanto aos seus usos identificados; 
IV - Sensibilidade ambiental da área afetada ou em risco; 
V - Acionamento do Plano de Emergência Individual; 
VI - Solicitação de ajuda do próprio operador da instalação; 
VII - Possibilidade de o derramamento atingir águas jurisdicionais de países 

vizinhos; e 
VIII - Poluidor não identificado, em áreas marítimas não cobertas por Planos de 

Áreas. 
Art. 17. A Autoridade Estadual do PRC, constatada a relevância do incidente, 

designará Coordenador Operacional para avaliação e acompanhamento das ações de 
resposta adotadas no Plano de Emergência Individual ou de Área, informando a 
Autoridade Nacional a relevância do incidente. Parágrafo Único. O procedimento 
descrito no caput caracteriza o acionamento do PRC. 
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Seção III - Da Mobilização da Estrutura do PRC 
 
Art. 18. Caso haja evidências de que os procedimentos adotados não sejam 

adequados ou os equipamentos e materiais não sejam suficientes, a estrutura do PRC 
será acionada de imediato pela Autoridade Estadual do PRC para facilitar e ampliar a 
capacidade das ações de resposta adotadas acionando o coando unificado. 

 
§ 1º Autoridade Estadual do PRC, no exercício de suas atribuições e 

responsabilidades, poderá solicitar o apoio de pessoal especializado do Comitê de 
Suporte para compor a Estrutura Básica da sua coordenação. 

§ 2º O Coordenador Operacional deverá manter a coordenação Geral do PRC 
permanentemente informado, para o devido acompanhamento e avaliação das ações 
de resposta adotadas. 

 
Seção IV - Das Ações do Comando Unificado 
 
Art. 19. Cabe ao Comando unificado tomar decisões para mitigação do impacto 

ambiental causado pelo incidente sendo suas principais responsabilidades: 
 
I - Acionar os recursos dos Planos Regionais de Contingência mais próximo e 

assumir o comando Geral do PRC. 
II - Estabelecer um Comando Central do PRC; 
III - Acionar recursos externos (fora do Estado) quando os recursos internos 

não forem suficientes para o atendimento a emergência.  
IV - Comunicar a emergência aos demais comandos regionais de contingência 

do Brasil. 
V - Aprovar objetivos e estratégias a serem adotadas no atendimento à 

Emergência; 
VI - Definir e delegar atribuições e responsabilidades; 
VII - Assegurar que todas as partes envolvidas (Empresas privadas e Órgãos 

Públicos), estejam integradas no Comando Unificado; 
VIII - Rever e atualizar sempre que necessário, os objetivos e estratégias a 

serem adotados no desenvolvimento da emergência; 
IX - Debater e aprovar as ações de contingência definidas durante o 

atendimento à Emergência; 
X - Assegurar consenso nas decisões tomadas para resposta à contingência e 

que todas as partes envolvidas na resposta sejam ouvidas; 
XI - Preservar a imagem institucional das instituições componentes do 

Comando Unificado; 
XII - Prover informações para as áreas de comunicação; 
XIII - Apoiar a definição das prioridades imediatas; 
XIV - Aprovar a utilização de recursos operacionais (dos Planos regionais) na 

resposta à emergência; 
XV - Assumir a direção geral de todas as ações ligada à eliminação das causas 

da emergência; 
XVI - Responsabilizar-se perante os órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais, representantes das comunidades pelas ações da contingência; 
XVII - Decidir em comum acordo com a coordenação de operações pela 

paralisação da unidade poluidora e suas atividades Operacionais durante a 
contingência; 

XVIII - Enviar à Documentação, cópia de todos os documentos gerada na 
resposta a contingência;  
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XIX - Cabe a Autoridade Estadual do PRC, a aprovação das melhores soluções 
para preservação dos recursos ambientais impactados pelo acidente e com potencial 
de impacto garantindo o interesse da sociedade na utilização de tais recursos no 
futuro. 

XX - Cabem as organizações do comando unificado o suporte técnico, humano 
e material com objetivo de propor as melhores soluções para preservação dos 
recursos ambientais impactados pelo acidente e com potencial de impacto garantindo 
o interesse da sociedade na utilização de tais recursos no futuro. 

 
Das Ações da Coordenação Geral do PRC 
 
Art. 20. Cabe a Coordenação Geral do PRC dar suporte técnico as decisões do 

Comando Unificado do PRC e implementar ações para mitigação do impacto 
ambiental causado pelo incidente sendo suas principais responsabilidades: 

I - Coordenar a Elaboração das ações de Contingência. 
II - Gerenciar as ações táticas de resposta à Contingência, assegurando que 

seja efetuado planejamento e avaliação das ações táticas de resposta; 
III - Atualizar o organograma de resposta a emergência no atendimento à 

emergência sempre que necessário baseados nas recomendações dos simulados e 
atendimentos a contingênia; 

IV - Designar pessoas e delegar atribuições e responsabilidades; 
V - Desenvolver e implementar decisões estratégicas; 
VI - Estabelecer Posto de Comando definindo localização e métodos de 

comunicação; 
VII - Estabelecer prioridades imediatas; 
VIII - Melhorar a estrutura operacional de resposta à emergência a ser adotada 

quando necessário; 
IX - Decidir sobre a mobilização e desmobilização de recursos humanos e 

materiais na resposta à emergência; 
X - Dimensionar e decidir sobre a utilização de recursos (próprios ou de 

terceiros) na resposta à emergência ouvido o Comando Unificado; 
XI - Coordenar reuniões diárias; 
XII - Coordenar a elaboração de planejamento diário; 
XIII - Coordenar as atividades de todas as equipes envolvidas na emergência, 
XIV - Documentar todas as ações e decisões; 
XV - Manter o Comando Unificado atualizado sobre o andamento da 

contingência; 
XVI - Assegurar que as decisões do Comando Unificado sejam implementadas; 
XVII - Administrar os conflitos que surgirem durante a resposta à contingência; 
XVIII - Manter uma estruturada de trabalho em turno, quando o atendimento a 

contingência ultrapassar seis horas, tomando as providências que julgar necessária; 
XIX - Decidir pela evacuação parcial ou total da comunidade quando julgar 

necessário; 
XX - Definir a necessidade do acionamento de recursos externos (outros 

comandos regionais ou outros países) e submeter ao comando unificado; 
XXI - Definir o término do estado de emergência e submeter ao comando 

unificado. 
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Das Ações da Coordenação de Comunicação do PRC: 
 
Art. 21. Cabe coordenação de Comunicação dar suporte a Coordenação Geral 

do PRC através das seguintes ações: 
 
I - Manter comunicação com organizações públicas, privadas e civis não 

envolvidas com a resposta à contingência; 
II - Manter relacionamento com todas as organizações públicas, privadas e 

civis afetadas pelo incidente; 
III - Elaborar e emitir comunicados à comunidade e a imprensa; 
IV - Conduzir reuniões com a imprensa e a comunidade; 
V - Desenvolver material a ser usado nas reuniões e comunicações para as 

partes interessadas; 
VI - Manter atualização das informações sobre a emergência publicada na 

imprensa (jornais, rádio, TV, Internet,...) disponibilizando-as ao Comando Unificado e a 
Coordenação da Contingência; 

VII - Estabelecer uma Central de Informações;  
VIII - Coordenar registros fotográficos e filmagens do local da contingência, e 

das áreas vulneráveis, e; 
IX - Recepcionar autoridades públicas e partes interessadas presentes no local 

da contingência. 
X - Desenvolver e coordenar o sistema de comunicação da resposta à 

contingência; 
XI - Participar das reuniões diárias da Coordenação Geral do PRC. 

 

Das Ações da Coordenação de Resposta do PRC:  
Art. 22. Cabe coordenação de Resposta dar suporte a Coordenação Geral do 

PRC através das seguintes ações: 
I - Implementar o organograma da Coordenação de Operação e propor 

melhorias para aprovação da Coordenação Geral do PRC  sempre que julgar 
necessário ;  

II - Coordenar a elaboração e a execução de planos de ação; 
III - Coordenar as operações realizadas durante a contingência; 
IV - Coordenar as reuniões diárias com as equipes de resposta; 
V - Realizar sobrevôo diário sobre o local da contingência; 
VI - Dimensionar os recursos humanos e materiais necessários para o 

desenvolvimento das ações operacionais de resposta; 
VII - Coordenar o preenchimento do Formulário de Planejamento Operacional; 
Responder diretamente ao Coordenador da Emergência e ao Comando 

Unificado; 
IX - Implementar estratégias para a segurança das equipes de trabalho; 
X - Deflagrar o Plano de abandono conforme avaliação da situação da 

contingência; 
XI - Avaliar a necessidade de evacuação de área; 
XII - Prover informações para o comando geral do PRC; e, 
XIII - Participar das reuniões diárias da coordenação Geral do PRC. 
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Das Ações da Coordenação de Planejamento do PRC:  
Art. 23. Cabe coordenação de Planejamento dar suporte a Coordenação Geral 

do PRC através das seguintes ações: 
 
I - Implementar o organograma da Coordenação de Planejamento e propor 

melhorias para aprovação da Coordenação Geral do PRC  sempre que julgar 
necessário;  

II - Coordenar as atividades de planejamento da resposta à contingência; 
III - Coordenar as atividades de monitoramento desenvolvidas na contingência; 
IV - Coordenar as reuniões diárias com as equipes de planejamento e 

monitoramento; 
V - Elaborar relatórios diários sobre o andamento das operações; 
VI - Recomendar a utilização de recursos extras (próprios ou de terceiros) ao 

Coordenador da contingência;  
VII - Realizar simulações do cenário acidental durante o atendimento a 

emergência para dar suporte às decisões de planejamento; 
VIII - Propor estratégias alternativas a Coordenação geral do PRC; 
IX - Coletar avaliar e distribuir informações da Emergência; 
X - Antecipar provável curso do acidente, através de programas de 

modelagem, para futuro planejamento de ações; 
XI - Sistematizar as atividades dos diferentes grupos de atuação; 
XII - Responder diretamente a Coordenação Geral do PRC quando solicitado. 
XIV - Participar das reuniões diárias da coordenação Geral do PRC. 
 

 
Das Ações da Coordenação de Relacionamento com a Co munidade:  
Art. 24. Cabe coordenação de Relacionamento a Comunidade dar suporte a 

Coordenação Geral do PRC através das seguintes ações: 
 
I - Assessorar o Comando Unificado em ações estratégicas relacionadas à 

comunidade; 
II - Interagir com a comunidade, visando à atualização das informações; 
III - Dimensionar os recursos humanos e materiais necessários para o 

desenvolvimento das ações de relacionamento com a comunidade; 
IV - Responder diretamente a Coordenação Geral do PRC e ao Comando 

Unificado; 
V - Interagir com as frentes de resposta; 
VI - Interagir com a Assistência Social das organizações envolvidas; 
VII - Coordenar a elaboração e a execução de planos de ação para 

relacionamento com a Comunidade; 
VIII - Coordenar a elaboração, implementação e monitoramento de Planos de 

Evacuação da comunidade; 
IX - Coordenar e monitorar a elaboração e implementação de atividade e ou de 

qualquer ação a ser implementada junto a comunidade; 
X - Informar a Comunidade sobre o acidente ocorrido; 
XI - Interagir com a comunidade visando facilitar as ações de resposta. 
XII - Participar das reuniões diárias da coordenação Geral do PRC. 
 
 
Das Ações da Coordenação de Logística: 
 
Art. 25. Cabe coordenação de logística dar suporte a Coordenação Geral do 

PRC através das seguintes ações: 
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I - Implementar o organograma da Coordenação de Logística e propor 
melhorias para aprovação da Coordenação Geral do PRC  sempre que julgar 
necessário;  

II - Coordenar as reuniões diárias com as equipes de Logística; 
III - Coordenar as atividades de distribuição da alimentação para as equipes de 

resposta à contingência; 
IV - Coordenar as atividades de entrega dos materiais requeridos para uso na 

resposta à contingência; 
V - Coordenar as programações de hospedagem e transporte para todos os 

envolvidos nos trabalhos de resposta à contingência; 
VI - Assegurar que toda a Estrutura de Resposta à contingência esteja provida 

de todos os recursos humanos e materiais necessários à resposta à emergência; 
Receber e realizar o Plano de Desmobilização; 
VII - Responder diretamente a Coordenação Geral do PRC. 
VIII - Participar das reuniões diárias da coordenação Geral do PRC. 
 
 
Das Ações da Coordenação de Seguro:  
Art. 26. Cabe coordenação de Seguro dar suporte a Coordenação Geral do 

PRC através das seguintes ações: 
 
I - Orientar a elaboração dos relatórios de custos ressarcíeis; 
II - Acompanhar a evolução dos custos envolvidos; 
III - Elaborar relatório final dos custos; 
IV - Acompanhar processo de ressarcimento; 
V - Centralizar documentos que possam ter implicações com questões do 

seguro, e; 
VI - Orientar a Coordenação Geral do PRC quanto a eventuais impactos 

relacionados ao seguro. 
VII - Participar das reuniões diárias da coordenação Geral do PRC. 
 
 
Das Ações da Coordenação de Finanças:  
Art. 27. Cabe coordenação de Finanças dar suporte a Coordenação Geral do 

PRC através das seguintes ações: 
 
I - Implementar o organograma da Coordenação de Finanças e propor 

melhorias para aprovação da Coordenação Geral do PRC  sempre que julgar 
necessário;  

II - Coordenar as reuniões diárias com as equipes de Finanças; 
III - Coordenar as atividades de contratação e compra na resposta à 

emergência; 
IV -Definir Centro de Custos da resposta à emergência; 
V - Controlar os custos da resposta à emergência; 
VI - Elaborar relatórios de análise dos custos da resposta à contingência; 
VII - Manter a Coordenação Geral do PRC atualizada quanto aos custos da 

resposta à emergência; 
VIII - Prever custos adicionais e possível custo total da resposta à contingência; 
IX - Consolidar medições diárias; 
X - Avaliar custos dos Serviços; 
XI - Conferir e arquivar notas fiscais; 
XII - Conferir e aprovar pagamento o pessoal contratado e fornecedores; 
XIII - Controlar e aprovar relatórios diários completos de todos os custos, 

equipamentos, pessoas, locações envolvidas na resposta à contingência,  
XIV - Participar das reuniões diárias da coordenação Geral do PRC. 
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Das Ações da Coordenação de Jurídico:  
Art. 28. Cabe coordenação de Jurídico dar suporte a Coordenação Geral do 

PRC através das seguintes ações: 
 
I - Centralizar e responder notificações; 
II - Centralizar documentos e relatórios, enviando posteriormente cópias à 

coordenação de documentação; 
III - Prover suporte legal a coordenação geral do PRC; 
IV - Assegurar que informações sobre futuras penas e multas sejam de 

conhecimento de todos; 
V- Acompanhar e manter relacionamento com oficiais de justiça e outras 

autoridades judiciais; 
VI - Comentar relatório da comissão de investigação; 
VII - Assessorar o Comando Unificado e coordenação geral do PRC nas 

tomadas de decisão; 
VIII - Assessorar a Coordenação Geral nos aspectos legais relacionados com a 

emergência, dando apoio às demandas jurídicas durante e após a ocorrência, e; 
Receber documentos de demandas administrativas, legais, judiciais, 

intimações, e outros; 
IX - Assessorar o Comando Unificado na aprovação dos comunicados a serem 

emitidos; 
X - Participar das reuniões de planejamento de ações de resposta visando 

prevenir demandas jurídicas em função da execução das mesmas. (trabalho jurídico 
preventivo).  

XI - Gerenciar e processar as indenizações geradas na emergência; 
XII - Realizar acordos indenizatórios; 
XIII - Elaborar relatório dos custos envolvidos nas ações de indenização; 
XIV - Apoiar na elaboração e orientação de comunicados e documentos a 

serem expedidos para a imprensa, comunidades e demais partes interessadas; 
XV - Receber e expedir documentos de demandas legais, jurídicas, 

administrativas e outras compatíveis. 
XVI - Controlar e monitorar todas as contratações e empenho de pessoal, de 

acordo com normas do Ministério do Trabalho; 
XVII - Fazer cumprir toda a legislação trabalhista vigente no país; 
XVIII - Acompanhar todas as ações trabalhistas e indenizatórias em processo; 
XIX - Participar das reuniões diárias da coordenação Geral do PRC. 
 
 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Co ordenação de 

Campo da Coordenação de Ações de Resposta:  
Art. 29. Cabe a Coordenação de Campo dar suporte a Coordenação de 

Resposta através das seguintes ações: 
 
I - Coordenar as operações em andamento; 
II - Coordenar as condições de segurança das equipes em trabalho; 
III - Solicitar apoio logístico para as equipes; 
IV - Manter a Coordenação de Ações de Resposta atualizada sobre o 

andamento das ações de resposta à emergência; 
V - Administrar conflitos imediatos na cena de ação; 
VI - Coordenar a implementação das ações táticas de controle da emergência 

as operações em andamento; 
VII - Informar a Coordenação das ações de resposta sobre a necessidade de  

mobilizar ou desmobilizar equipes; 
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VIII - Avaliar e coordenar o revezamento de equipes; 
IX - Orientar as equipes para a sua proteção e a dos demais companheiros 

durante as ações de combate, zelando pela integridade de todos, e; 
X - Coordenar as operações de combate e controle em andamento. 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Co mbate e Controle 

da Coordenação de Ações de Resposta:  
 
Art. 30. Cabe a equipe de Combate e Controle dar suporte a Coordenação de 

Resposta através das seguintes ações: 
 
 
I - Coordenar e implementar as atividades estabelecidas no Plano de Ação de 

Resposta à contingência; 
II - Coordenar evacuação; 
III - Exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual nas equipes 

e,Implementar as estratégias de salvamento e resgate estabelecidas pelas ações de 
emergência; 

IV - Coordenar atividades envolvendo ações de salvamento e resgate em 
conjunto com outros grupos; 

V - Implementar as estratégias de controle na fonte ; 
VI -Localizar, comunicar e interromper a fonte de vazamento; 
VII - Implementar e coordenar as estratégias envolvendo óleo e produtos 

químicos estabelecidas pelas ações de contingência;  
VIII - Implementar e coordenar as estratégias de primeiros socorros 

estabelecidas no Plano de ações de contingência; 
IX - Trabalhar em conjunto com órgãos de apoio externo quando necessário 

(Plano de Auxílio Mútuo – PAM, Planos Regionais, órgãos públicos, etc.); 
X - Avaliar constantemente a efetividade das ações de combate e manter a 

coordenação de resposta informada; 
 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Li mpeza e Proteção da 

Coordenação de Ações de Resposta:  
 
Art. 31. Cabe a equipe de Limpeza e Proteção dar suporte a Coordenação de 

Resposta através das seguintes ações: 
 
I - Coordenar e Implementar todas as atividades de proteção, recolhimento e 

limpeza, estabelecidas nos planos de ações de contingência; 
II - Implementar as estratégias de Proteção de Áreas Sensíveis estabelecidas 

nos planos de ações de contingência; 
III - Lançar barreiras de contenção e absorção e outros dispositivos para 

proteger áreas sensíveis; 
IV - Modificar as ações de proteção, caso necessário; 
V - Antecipar proteção de novas áreas, caso necessário; 
VI - Implementar as estratégias de atividades na água, estabelecidas nos 

planos de ações de contingência; 
VII - Promover a contenção e recolhimento do produto vazado, utilizando os 

recursos necessários; 
VIII - Promover o posicionamento de barreiras de contenção e dispersão, 

recolhedores portáteis, embarcações recolhedoras e embarcações em geral; 
IX - Promover a dispersão do produto vazado utilizando os recursos 

necessários; 
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X - Implementar as estratégias de atividades em terra, estabelecidas nos 
planos de ações de contingência; 

XI - Promover a limpeza das áreas atingidas na emergência; 
XII - Inspecionar praias, rios, lagos e áreas afetadas; 
XIII - Isolar áreas afetadas críticas; 
XIV - Implementar as ações de descontaminação estabelecidas nos planos de 

ações de contingência; 
XV - Promover a descontaminação de todos os equipamentos não descartáveis 

utilizados na operação de emergência, utilizando apenas produtos previamente 
autorizados pelos órgãos ambientais; 

XVI - Definir ou se necessário propor uma Área para promover a limpeza e 
descontaminação para aprovação da Coordenação geral do PRC; 

XVII - Coordenar atividades envolvendo ações de descontaminação em 
conjunto com outros grupos; 

XVIII - Promover a segregação, coleta, acondicionamento, transporte e 
disposição de todo tipo de resíduo gerado na operação de contingência; 

XIX - Definir ou se necessário criar uma Área de Armazenamento Temporário 
de Resíduos; 

XX - Estabelecer e informar normas de segregação, coleta, acondicionamento, 
transporte, armazenamento temporário e disposição final de resíduos durante a 
contingência; 

XXI - Coordenar atividades envolvendo ações de gerenciamento de resíduos 
em conjunto com outros grupos; 

XXII - Desenvolver as ações imediatas de resposta atendendo às orientações 
de especialistas de modo a não comprometer eventuais ações de remediação. 

 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Op erações Especiais 

da Coordenação de Ações de Resposta:  
 
Art. 32. Cabe a equipe de Operações Especiais dar suporte a Coordenação de 

Resposta através das seguintes ações: 
 
I - Coordenar e Implementar todas as operações aéreas e de salvatagem, 

estabelecidas pelas ações de contingência; 
II - Estabelecer procedimentos de segurança para operações aéreas e de 

salvatagem; 
III - Auditar o uso de Equipamentos de Proteção Individual nas equipes; 
IV - Coordenar atividades envolvendo ações de operações especiais em 

conjunto com outros grupos, 
V - Localizar, observar, mensurar, fotografar e georeferenciar as áreas 

atingidas; 
VI - Realizar sobrevôos quando solicitado; 
VII - Monitorar em sobrevôos as áreas atingidas; 
VIII - Coordenar ações de resgate aéreo, caso necessário; 
IX - Elaborar plano e coordenar a operação de salvatagem; 
X -Solicitar contratação de empresas especializadas, e; 
XI - Monitorar a utilização de equipamento de proteção individual (EPIs) 

especiais exigidos nas operações de salvatagem. 
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Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de SM S da Coordenação 
de Ações de Resposta:  

 
Art. 32. Cabe a equipe de SMS dar suporte a Coordenação de Resposta 

através das seguintes ações: 
 
I - Coordenar e Implementar todas as exigências de SMS, estabelecidas nos 

planos de ações de contingência; 
II - Promover uma análise completa das condições de risco do local da 

emergência e definir os equipamentos de proteção individual (EPIs), que devem ser 
utilizados; 

III - Assessorar visitas de órgãos do PRC; 
IV - Avaliar a necessidade de monitoramento das condições de segurança do 

publico interno, externo e da equipe de operações; 
V - Elaborar relatório sobre as condições de segurança iniciais a serem 

tomadas; 
VI - Monitorar as mudanças das condições ambientais e de saúde da equipe de 

operações; 
VII - Orientar sobre as normas de segurança que devem ser seguidas, em 

decorrência da contingência; 
VIII - Avaliar as possíveis conseqüências e riscos, envolvidos nas atividades de 

resposta à contingência; 
IX - Estabelecer as medidas de segurança a serem tomadas, para proteção de 

todos os envolvidos na contingência e ao publico em geral; 
X - Fiscalizar a utilização de EPI’s; 
XI - Elaborar e implementar medidas de proteção individuais e coletivas; 
XII - Elaborar Analise Preliminar de Risco - APR das ações críticas de resposta 

à contingência; 
XIII - Disponibilizar Atendimento Médico e Ambulatorial Durante a Resposta à 

contingência; 
XIV - Disponibilizar o segundo atendimento, triagem encaminhamento para 

hospitais especializados e inventário dos mesmos; 
XV - Estabelecer as áreas e requisitos de descontaminação sempre que 

necessário; 
XVI - Assessorar a Coordenação de Ações de Resposta, avaliando e 

monitorando as condições de SMS no desenvolvimento dos trabalhos de resposta a 
contingência e as possíveis conseqüências ao público interno; 

XVII - Orientar para a minimização de danos ao meio ambiente decorrente da 
resposta à contingência; 

XIX - Prestar auxílio técnico ao coordenador de campo durante a emergência; 
Providenciar recursos adicionais de equipamentos de combate e controle 

quando necessário; 
XX - Prestar consultoria a Coordenação Geral do PRC em questões 

relacionadas à SMS; 
XXI - Propor a adoção de medidas estratégicas de SMS; 
XXII - Acompanhar as condições de SMS relacionadas à resposta a 

emergência e propor a implementação de melhorias que se fizerem necessária; 
XXIII - Manter integração com seus pares; 
XXV - Participar das reuniões da Coordenação do PRC para orientar as 

tomadas de decisão em SMS que se fizerem necessárias; 
XXV - Certificar-se de que as possíveis conseqüências ao público interno e 

externo, e a equipe de operações estão sendo avaliadas; 
XXVI - Certificar-se de que a necessidade de monitoramento das condições de 

segurança do publico interno e externo, e da equipe de operações estão sendo 
avaliadas; 
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XXVII - Orientar quanto à realização de Diálogos de SMS nas frentes de 
trabalho; 

XXVIII - Certificar-se de que as mudanças das condições ambientais e 
ocupacionais das equipes de operações e comunidades afetadas.estão sendo 
monitoradas; 

XXIX - Orientar para a realização de Auditorias Comportamentais nas frentes 
de trabalho; 

XXX - Certificar-se, após o encerramento da emergência e antes do retorno às 
atividades normais, da ocorrência com vítima e/ou danos patrimoniais às instalações e 
acompanhar a realização de perícia formal antes de liberar a área; 

XXXI - Fazer a avaliação das áreas afetadas pela emergência ambiental, 
levando em conta mananciais de superfície, solo, vegetação, etc., propondo medidas 
mitigadoras aos danos ambientais; 

XXXII - Comunicar a Comunicação do PRC sobre eventuais vítimas. 
XXXIII - Recolher, limpar, reabilitar e encaminhar para tratamento animais 

contaminados devido à contingência. 
XXXIV - Recolher e documentar animais mortos, encaminhar para analise e 

providenciar destinação final; 
XXXV - Coletar amostras em pontos sensíveis, transportar, documentar e 

enviar para laboratórios especializados; 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Co municações 

Operacionais da Coordenação de Ações de Resposta:  
 
Art. 33. Cabe a equipe de Comunicações Operacionais dar suporte a 

Coordenação de Resposta através das seguintes ações: 
 
 
I - Estabelecer Central de Comunicação; 
II - Adequar sistema de comunicação para situação de contingência; 
III - Apoio técnico à Central de Comunicações; 
IV - Estabelecer procedimentos de comunicação; 
V - Acionar recursos, mediante solicitação da Coordenação do PRC ou do 

responsável pelo combate; 
VI - Coordenar todo o sistema de comunicação durante a cotingência, e; 
VII - Manter apoio técnico (TI e TCOM) a Central de Comunicação. 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de As sistência Social da 

Coordenação de Relacionamento com a comunidade:  
 
Art. 34. Cabe a equipe de Assistência Social dar suporte a Coordenação de 

Relacionamento com a Comunidade através das seguintes ações: 
 
I - Cadastrar pessoas, vítimas de acidentes e entidades prejudicadas com o 

acidente;Dar assistência às vítimas nos hospitais da região; 
II - Manter contato com lideranças comunitárias; 
III - Identificar apoio local para facilitar contato com a comunidade; 
IV - Apoio na comunicação à comunidade sobre o acidente ocorrido; 
V - Apoio na avaliação dos impactos à comunidade em decorrência do 

acidente; 
VI - Apoio na elaboração do plano de ação relativo à minimização de impactos 

à comunidade; 
VII - Apoiar as frentes de resposta nas questões sociais; 
VIII - Assessorar a Coordenação Geral nas atividades inerentes a Assistente 

Social; 
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IX  Atender ao Plano de Ação de Relacionamento com a Comunidade;  
X - Atuar em conjunto com a Defesa Civil e outras organizações de auxilio a 

comunidade sempre que convidada, e; 
XI - Manter a Coordenação de Ações de Relacionamento com a Comunidade 

informada das ações em andamento durante a emergência. 
 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Av aliação e 

acompanhamento da Coordenação de Planejamento:  
 
Art. 35. Cabe a equipe de Avaliação e Acompanhamento dar suporte a 

Coordenação de Planejamento através das seguintes ações: 
 
I - Compilar as informações: Tipo e quantidade de produto vazado; Localização 

do produto vazado; Recursos Naturais impactados; Quantidade de produto vazado e 
recolhido;  

II - Estudar antecipar possibilidades de trajetória do produto vazado; 
Auxiliar o responsável por geoprocessamento no mapeamento da situação; 
III - Compilar os dados obtidos pelos observadores de campo, em formulários 

diários, fotos e simulações; 
IV - Coletar em campo os dados: Perímetro do acidente; Localização das 

concentrações do vazamento; Condições climáticas; Perigos; Andamento das 
operações em campo; Grupos e divisões em atividade e, Alterações de 
procedimentos; 

V - Obter e compilar dados georeferenciados; 
VI - Elaborar mapas com todas as informações do acidente.e; 
VII - Propor a coordenação Geral do PRC estratégia de combate a emergência. 
 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de SM S da Coordenação 

de Planejamento:  
 
Art. 36. Cabe a equipe de SMS dar suporte a Coordenação de Planejamento 

através das seguintes ações: 
 
I - Assessorar a Coordenação de Planejamento, avaliando e monitorando as 

condições de SMS no desenvolvimento dos trabalhos de resposta à contingência e as 
possíveis conseqüências ao público interno e externo; 

II - Elaborar relatório diário das áreas impactadas; 
III - Acompanhar órgão ambiental no monitoramento diário; 
IV - Identificar áreas sensíveis e estabelecer prioridades; 
V - Monitorar as conseqüências ambientais das ações de limpeza; 
VI - Convocar especialistas em meio ambiente, analise de risco e atendimento 

a emergências de empresas, universidades órgão públicos e privados sempre que 
julgar necessário; 

VII - Manter cadastro de especialistas em meio ambiente, analise de risco e 
atendimento à contngência atualizadas para localização e contato imediato; 

VIII - Elaborar relatório de ações a serem tomadas, com o auxilio dos 
especialistas sob sua coordenação, quando necessário; 

IX - Realizar monitoramento em campo dos impactos ambientais causados em 
todo o andamento do acidente; 

X - Informar os impactos ambientais causados para a Coordenação geral do 
PRC durante todo o andamento do acidente; 

XI - Auxiliar, como consultores, a coordenação de planejamento nas atividades, 
no planejamento, relacionadas à SMS; 
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XII - Informar a Coordenação geral do PRC sobre todos os animais recolhidos; 
XIII - Orientar para que as atividades de resposta não comprometam as ações 

de remediação futuras. 
 
 
 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Su porte Operacional 

da Coordenação de Logística:  
  
Art. 37. Cabe a equipe Suporte Operacional dar apoio a Coordenação de 

Logística através das seguintes ações: 
 
 
I - Providenciar transporte para as pessoas, equipamentos, suprimentos e 

suporte necessários às operações de resposta à contingência; 
II - Participar das discussões para definição dos recursos necessários para o 

atendimento às ações de resposta à contingência; 
III - Resolver problemas associados às necessidades logísticas das 

Coordenações  da coordenação geral do PRC; 
IV - Manter controle  de materiais e  coordenar o reuso dos mesmos; 
V - Disponibilizar materiais e equipamentos não programados quando 

aprovados pela Coordenação Geral do PRC; 
VI - Recrutar e selecionar mão de obra requerida para atendimento ao Plano de 

Ação de resposta à contingência; 
VII - Distribuir crachás de identificação e coletes de identificação por Grupo; 
VIII - Participar no Planejamento das Atividades de Logística; 
IX - Dimensionar a Central de Suprimentos com base nas necessidades da 

contingência; 
X - Receber e responder por requerimentos de pessoal, materiais e 

equipamentos; 
Controlar os recursos do acidente; 
XI - Elaborar relatório e preencher formulários diários sobre os recursos 

utilizados no acidente; 
XII - Cadastrar e monitorar todos os equipamentos em uso no acidente; 
XIII - Cadastrar e monitorar todas as pessoas em atividade no acidente; 
XIV-Preencher os Formulários Controle de Equipamentos, Materiais e Pessoas; 
XV - Manter quadros de identificação de pessoal e equipamentos atualizados; 
XVI-Comprar quando necessário todos os materiais e equipamentos 

necessários para resposta à contingência; 
XVII - Receber e distribuir todos os equipamentos ou materiais requisitados; 
XVIII - Mobilizar operadores para a Central de Suprimentos e Distribuição; 
XIX - Estruturar a Central de Suprimentos e Distribuição, Comunicação, 

Logística e informática; 
XX - Estabelecer procedimentos da área de suprimentos; 
XXI - Manter um sistema atualizado para recebimento e distribuição de todos 

os materiais e equipamentos; 
XXII - Manter inventário de todos os materiais, equipamentos e pessoas; 
XXIII - Estabelecer sistemas de segurança para a área de suprimentos; 
XXIV - Elaborar lista dos telefones e rádios utilizados na contingência, 

conforme Formulário Lista Organizacional; 
XXV - Enviar Formulários para a Documentação; 
XXVI - Manter registros de todos os equipamentos em manutenção; 
XXVII - Providenciar a aquisição de equipamentos de informática durante a 

contingência; 
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XXVIII - Coordenar a distribuição dos equipamentos de informática; 
XXIX - Manter registros de todos os equipamentos em manutenção; 
XXX - Providenciar a manutenção dos equipamentos e recursos usados na 

resposta; 
Providenciar iluminação nas frentes de atuação, e; 
XXXI - Diligenciar compras e recursos. 
 
 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Su porte Não 

Operacional da Coordenação de Logística:  
  
Art. 38. Cabe a equipe de Suporte Não Operacional dar apoio a Coordenação 

de Logística através das seguintes ações: 
 
 
I - Gerenciar todo o suporte de serviços necessários durante a contingência; 
II - Coordenar as operações de Comunicação, Alimentação e Transporte; 
III - Resolver as questões referentes à área de serviço; 
IV - Providenciar a aquisição de alimentos e água mineral em quantidade e 

qualidade compatível com as necessidades dos envolvidos na resposta à 
contingência; 

V - Efetuar a logística de distribuição de alimentação para os envolvidos na 
contingência; 

VI - Elaborar cardápio de acordo com as necessidades nutricionais que as 
diferentes atividades durante a resposta à contingência exigem; 

VII - Contratar e monitorar empresa de alimentação, certificando que todas as 
exigências pré-estabelecidas em contrato sejam cumpridas; 

VIII - Monitorar qualidade e horário de distribuição de alimentação; 
IX - Manter inventário diário de todas as refeições servidas; 
X - Responsável por toda a logística de transporte requerida durante a resposta 

à contingência; 
XI - Levantar e organizar o número necessário de veículos e/ou embarcações a 

serem utilizados durante a emergência; 
XII - Prever recursos adicionais sempre que necessário; 
XIII - Propor Contratação e monitorar empresas especializadas em transporte 

durante a contingência; 
XIV - Fiscalizar condições de segurança das de veículos e/ou embarcações 

utilizadas; 
XV - Manter inventário diário de todos os veículos de transporte utilizados; 
XVI - Monitorar condições de segurança dos veículos de transporte utilizados 

durante a contingência; 
XVII - Disponibilizar instalações físicas para apoio às atividades de reposta à 

contingência; 
XVIII - Estabelecer e providenciar os requisitos mínimos da Central de 

Comando; 
XIX - Providenciar alojamento e banheiros químicos para todos os pontos 

necessários na resposta à contingência; 
XX - Providenciar hospedagem quando necessário; 
XXI - Providenciar serviços de manutenção, limpeza e iluminação para todas as 

instalações utilizadas na resposta à contingência; 
XXII - Desmobilizar quando necessário instalações e bases; 
XXIII - Manter inventário de todas as instalações e hospedagem; 
XXIV - Coordenar a utilização de helicópteros, aviões ou qualquer equipamento 

de transporte aéreo quando necessário; 
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XXV - Disponibilizar EPI’s; 
XXVI - Fiscalizar condições de segurança das aeronaves utilizadas; 
XXVII - Manter inventário das aeronaves utilizadas e pessoas e materiais 

transportados; 
XXVIII - Manter inventário de manutenção e reparo; 
XXIX - Manter inventário de Plano de Vôos realizados; 
XXX - Disponibilizar equipe de seguranças para proteção patrimonial e das 

pessoas envolvidas na resposta à contingência; 
XXXI - Estabelecer e manter contato com as Unidades Policiais Locais; 
XXXII - Monitorar as equipes de segurança contratadas; 
XXXIII - Documentar todas as ocorrências; 
XXXIV - Coordenar a elaboração de contratos durante a contingência; 
XXXV - Diligenciar o processo de compras;  
XXXVI - Diligenciar a disponibilização de recursos; 
XXXVII - Identificar prazos e locais de entrega para materiais ou equipamentos; 
XXXVIII - Enviar toda a documentação de compra, antes da desmobilização, 

para a Documentação, e; 
XXXIX - Montar barracas nas frentes de atuação. 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Co ntrole de Custo da 

Coordenação de Finanças:  
  
Art. 39. Cabe a equipe de Controle de Custos dar apoio a Coordenação de 

Finanças através das seguintes ações: 
 
I - Controlar os custos materiais, equipamentos e pessoal utilizado na resposta 

à contingência; 
II - Elaborar relatórios diários completos de todos os custos, materiais, 

equipamentos, pessoal técnico, envolvidos na resposta à contingência; 
III - Elaborar relatório de custo individual de cada tipo de material utilizado na 

resposta à contingência; 
IV - Elaborar analise critica de custo do uso de materiais na resposta à 

contingência;  
V - Elaborar relatório de custo individual de cada equipamento; 
VI - Elaborar analise critica do uso de equipamentos na contingência;  
VII - Elaborar relatório de custo do pessoal envolvido na resposta à 

contngência, e; 
VIII - Gerenciar e processar folha de pagamento do pessoal próprio envolvido 

na resposta à contingência. 
 
 
 
CAPÍTULO V - DOS INSTRUMENTOS DO PRC 
 
Art. 23. São instrumentos do PRC: 
I - Os Planos de Emergência Individuais e de Área – Planos elaborados e 

consolidados pelos portos organizados, instalações portuárias plataformas e suas 
instalações de apoio, bem como por um conjunto de organizações públicas e privadas 
de uma área ou região, para combate a incidentes de poluição por óleo e produtos 
perigosos; 

II - Os Planos de Ação dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente para 
incidentes de poluição por óleo – planos dos órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais para o caso de incidentes de poluição por óleo; 

III - O Sistema de Informações sobre Incidentes de Poluição por Óleo nas 
Águas Jurisdicionais Brasileiras (SISNOLEO) - Sistema de Informações, com acesso 
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em tempo real pelas Coordenações Setoriais e Operacionais e com capacidade de 
coletar, analisar, gerir e disseminar informações relevantes ao atendimento aos 
incidentes de poluição por óleo, tais como inventários de equipamentos e materiais, 
diretório de especialistas, lista dos Planos de Emergência Individuais e de Área, etc; 

IV - O Serviço Meteorológico Marinho – Serviço operado pelo Centro de 
Hidrografia da Marinha do Brasil, que elabora previsões meteorológicas para a área 
marítima de responsabilidade do Brasil; 

V - O Serviço de Previsão Meteorológica Nacional – Serviço operado pelo 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que elabora previsões meteorológicas 
para todo o território nacional; 

VI - As Redes Hidro-meteorológicas – Serviços de previsão 
hidrometeorológicas para todo o território nacional; 

VII - As Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo (Cartas SAO) – Cartas 
destinadas à caracterização das áreas adjacentes às águas jurisdicionais brasileiras, 
por meio de documentos cartográficos para planejamento e condução das ações de 
resposta a incidentes de poluição por óleo; 

VIII - O Programa de Exercícios Simulados – Programa de exercícios 
simulados de emergência elaborado pela Autoridade nainal do PRC e conduzidos pelo 
comando Unificado do PRC, destinados ao aperfeiçoamento, revisão e atualização do 
PRC; 

IX - Os Centros de Resgate e Salvamento da Fauna – Centros de Pesquisa e 
Jardins Zoológicos estabelecidos pelo Poder Público para apoiar o resgate e 
salvamento da fauna atingida por incidente de poluição por óleo; 

X - Termos de Cooperação – entendimentos formais firmados tendo como 
propósito a cooperação ampla, tanto na troca de informações e atualização 
tecnológica, quanto nas ações de resposta a incidentes de poluição por óleo. 

 
CAPITULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIA S 
Art. 24. As instituições componentes do Comando Unificado do PRC, dentro da 

área de suas competências, expedirão, isoladamente ou em conjunto, no prazo de um 
ano a partir da data de publicação deste Decreto, atos normativos visando disciplinar 
os procedimentos necessários ao cumprimento de suas atribuições e 
responsabilidades estabelecidas no PRC. 

Art. 25. Caberá à Autoridade Estadual do PRC organizar, editar e publicar em 
um único documento, na forma de manual, as disposições contidas neste decreto, o 
regimento interno da Comissão Coordenadora, os atos normativos de que trata o 
artigo anterior, assim como atos normativos complementares expedidos pela 
Comissão Coordenadora. 

Art. 26. As instituições componentes do Comitê de Suporte, por ocasião da 
mobilização ou acionamento do PRC, prestarão apoio operacional às ações em 
andamento, diretamente a respectiva autoridade Estadual do PRC, conforme 
solicitado. 

Art. 27. A Autoridade Estadual do PRC, exercida pela Orgão Estadual do Meio 
Ambiente, desenvolverá e implantará, no prazo de dezoito meses a partir da data de 
publicação deste Decreto, o Sistema de Informações sobre Incidentes de Poluição por 
Óleo em Águas Jurisdicionais Brasileiras - SISNOLEO, estabelecendo os 
procedimentos necessários para o acesso ao sistema e a sua permanente atualização. 
Parágrafo Único. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA será responsável pela operação e atualização do SISNOLEO. 

Art. 28. A Autoridade Estadual do PRC expedirá, no prazo de um ano a partir 
da data de publicação deste Decreto, as normas e especificações técnicas 
necessárias à elaboração e à padronização das Cartas de Sensibilidade Ambiental ao 
Óleo. 

Art. 29. As instituições componentes da Comissão Coordenadora do PRC 
incluirão no Plano Plurianual do Governo Federal, na previsão de seus orçamentos, 
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recursos financeiros específicos para implantação e manutenção das suas respectivas 
estruturas para cumprimento das atribuições previstas no PRC. Parágrafo Único. As 
instituições componentes da Comissão Coordenadora do PRC poderão estabelecer, 
se for o caso, Termos de Cooperação, Convênios e Contratos com setores da 
indústria do petróleo e do transporte aquaviário, com as autoridades portuárias e 
outras entidades pertinentes. 

Art. 30. As instituições componentes do Comando Unificado  do PRC indicarão, 
nas suas estruturas organizacionais, setor responsável pelo cumprimento das 
atribuições previstas no PRC, alocando os recursos humanos e materiais necessários. 

Art. 31. As instituições componentes do Comando Unificado do PRC 
implementarão, no prazo de oito meses a partir da data de publicação deste Decreto, 
programas internos de capacitação e treinamento para o seu pessoal envolvido no 
cumprimento das respectivas atribuições previstas no PRC. 

Art. 32. O Comando Unificado do PRC elaborará e expedirá, no prazo de oito 
meses a partir da data de publicação deste Decreto, programa nacional de 
treinamento e de exercícios simulados do PRC para o pessoal das instituições 
envolvidas, de modo a possibilitar a padronização dos procedimentos a serem 
adotados por ocasião do acionamento do PRC. 

Art. 33. Caberá à Secretaria Nacional de Defesa Civil – SEDEC/MI, em apoio 
direto ao Coordenador Operacional, efetuar a mobilização do 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. 

Art. 34. As propostas de alterações do PRC poderão ser encaminhadas à 
Secretaria Executiva da CU-PRC por qualquer instituição do Comitê de Suporte. 

§ 1º Após apreciação pelo Comitê, as propostas de mudança serão 
encaminhadas pela Secretaria Executiva aos órgãos competentes para as 
providencias necessárias. 

 
§ 2º Independentemente das alterações previstas deste artigo, o PRC será 

revisado pelo Comitê de Suporte a cada cinco anos. 
Art. 36. O Poder Executivo ampliará o escopo do PRC, no prazo de sessenta 

meses a partir da data de publicação deste Decreto, para incluir os incidentes de 
poluição por substâncias nocivas e perigosas. 

Art. 37. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, de 
2003; 182° da Independência e 115° da República. 
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ANEXO II 
ORGANOGRAMA  DO PRC  
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ANEXO III  
ACIONAMENTO DO PRC 
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ANEXO IV 
FORMULÁRIO PADRÂO DE COMUNICAÇÃO INICIAL DO INCIDEN TE 

  
1 – Identificação do navio ou instalação que origin ou o incidente.  
Nome do Navio:  
Nome da Instalação:  
( ) Sem condições de informar.  
 
2 – Data e hora da observação.  
Hora:  
Dia/mês/ano:  
3 – data e hora estimada do incidente.  
Hora:  
Dia/mês/ano:  
4 – Localização Geográfica da origem do incidente.  
Longitude:  
Latitude:  
5 – Tipo de Óleo Derramado.  
Tipo de Óleo:  
Volume estimado de ..........m³  
( ) Sem condições de informar.  
6 – Causa provável do incidente:  
( ) Sem condições de informar.  
7 – Situação atual da descarga.  
( ) paralisada; ( ) não foi paralisada; ( ) sem condições de informar.  
8 – Ações iniciais que foram tomadas.  
( ) acionado Plano de Emergência Individual;  
( ) foram tomadas outras providências, a saber: 

__________________________________  
( ) não foi tomada nenhuma ação até o momento que seja do meu 

conhecimento.  
 
9 – Data e hora da comunicação.  
Hora:  
Dia/mês/ano:  
10 – Identificação do comunicante.  
Nome completo:  
Função no navio ou instalação:  
Telefone de contato:  
11 – Outras informações julgadas úteis:  
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ANEXO V – PROPOSTA DO  PNC  
 
DECRETO Noxx , DE xxx DE 2011. Institui o Plano Nacional de 

Contingência para Incidentes de Poluição por óleo n as Águas Jurisdicionais 
Brasileiras, e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o 

art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 8o, 
parágrafo único, da Lei no 9.966 de 28 de abril de 2000, no art. 6o do Anexo do Decreto 
no 2.870 de 10 de dezembro de 1998, e no art. 2o do Decreto no 895 de 16 de agosto 
de 1993, 

D E C R E T A: 
Art. 1o Fica aprovado, na forma deste Decreto, o Plano Nacional de 

Contingência para Incidentes de Poluição por óleo nas Águas Jurisdicionais Brasileiras 
- PNC. 

Parágrafo Único. O Plano Nacional de Contingência para Incidentes de 
Poluição por óleo nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (PNC) é o instrumento 

que fixa responsabilidades, estabelece uma estrutura organizacional nacional e define 
diretrizes que permitem aos órgãos do Poder Público e entidades privadas atuarem de 
maneira coordenada em incidentes de poluição por óleo e produtos perigoso, que 
possam afetar as águas jurisdicionais brasileiras ou, ainda, as dos países vizinhos, 
com o objetivo de minimizar os danos ambientais. 

 
CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES 
Art. 2 o Para fins do presente Decreto são adotadas as seguintes definições: 
I – navio: embarcação de qualquer tipo que opere no ambiente aquático, 

inclusive hidrofólios, veículos a colchão de ar, submersíveis e outros engenhos 
flutuantes; 

II – plataforma: instalação ou estrutura, fixa ou móvel, localizada em águas sob 
jurisdição nacional, destinada a atividade direta ou indiretamente relacionada com a 
pesquisa e a lavra de recursos minerais oriundos do leito das águas interiores ou 
deseu subsolo e do mar, da plataforma continental ou de seu subsolo; 

III – instalação: qualquer estrutura, conjunto de estruturas ou equipamentos de 
apoio explorados por pessoas jurídica de direito público ou privado, dentro ou fora da 
área do porto organizado, licenciados para o desenvolvimento de uma ou mais 
atividades envolvendo óleo e produtos perigosos, tais como exploração, perfuração, 
produção, estocagem, manuseio, transferência, processamento ou movimentação; 

IV – óleo: petróleo e seus derivados, incluindo óleo cru, óleo combustível, 
borra, resíduos de petróleo e produtos refinados, e toda mistura de água e óleo em 
qualquer proporção; 

V-Produtos perigosos: prodtos com potencial de dano ao meio ambiente e 
saúde dos trabalhadores associados a cenários acidentais tis como explosão incêndio,  
formação de nuvem tóxica. 

VI – descarga: qualquer despejo, escape, derramamento, vazamento, 
lançamento de óleo em águas jurisdicionais brasileiras; 

VII – porto organizado: porto construído e aparelhado para atender às 
necessidades da navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, 
concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a 
jurisdição de uma Autoridade Portuária; 

VIII – incidente de poluição por óleo: significa uma ocorrência ou uma série de 
ocorrências de mesma origem que resulte ou possa resultar em derramamento de óleo 
e que represente ou possa vir a representar uma ameaça para o meio ambiente, para 
as águas jurisdicionais brasileiras ou para interesses correlatos de um ou mais 
Estados e que exija ação de emergência ou outra resposta imediata; 
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IX – Plano de Emergência Individual: documento ou conjunto de documentos 
que contenha as informações e descreva os procedimentos de resposta da instalação 
a um incidente de poluição por óleo ou produtos perigosos decorrente de suas 
atividades; 

X – Plano de Área: documento ou conjunto de documentos que contenha as 
medidas e ações que visam a integração dos diversos Planos de Emergência 
Individuais para o combate e controle de um incidente de poluição por óleo e produtos 
perigosos em áreas de concentração de instalações, nas imediações ou vizinhanças 
de uma dada companhia, que demandam recursos adicionais de outra companhia ou 
de órgão governamental; 

XI - Plano Regional de Contingência: documento que estabelece a estrutura 
organizacional Regional que permite a coordenação das ações para facilitar e ampliar 
a capacidade de resposta regional a incidentes de poluição por óleo e produto 
perigosos, atender aos incidentes de responsabilidade desconhecida e aos que 
possam atingir as águas jurisdicionais de outros países; 

XII – Plano Nacional de Contingência: documento que estabelece a estrutura 
organizacional nacional que permite a coordenação das ações para facilitar e ampliar 
a capacidade de resposta nacional a incidentes de poluição por óleo, atender aos 
incidentes de responsabilidade desconhecida e aos que possam atingir as águas 
jurisdicionais de outros países; 

XIII – áreas sensíveis: regiões das águas marítimas ou interiores, definidas 
pelo Órgão Ambiental Competente, ouvida a Autoridade Marítima - Marinha do Brasil, 
onde a prevenção, o controle da poluição e a manutenção do equilíbrio ecológico 
exigem medidas especiais; 

XIV - poluidor: é o proprietário, operador, armador ou responsável legal pelo 
navio, porto organizado ou instalação que originou o incidente de poluição por óleo ou 
produto perigoso; 

XIII - Autoridade Nacional: representante do Poder Público, exercida pelo 
Ministério do Meio Ambiente, para atuar como Órgão Central do comando Unificado, 
competente e responsável pelo acionamento dos Planos de área e contingência assim 
como participar da decisões de resposta a emergência com objetivo de preservação 
dos recursos naturais; 

XIV - Órgão Ambiental Competente: 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 das atividades 
de um porto organizado, instalação portuária e plataforma e de suas correspondentes 
instalações de apoio, bem como pela fiscalização dessas unidades quanto às 
exigências previstas no referido licenciamento, no âmbito de suas competências; 

XV – Autoridade Marítima: autoridade exercida diretamente pelo Comandante 
da Marinha, responsável pela salvaguarda da vida humana e segurança da navegação 
no mar aberto e hidrovias interiores, bem como pela prevenção da poluição ambiental 
causada por navios, plataformas e suas instalações de apoio; 

XVI – Autoridade Portuária: autoridade responsável pela administração do 
porto organizado, competindo-lhe fiscalizar as operações portuárias e zelar para que 
os serviços se realizem com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio 
ambiente; 

XVII - Ação de resposta: qualquer ação coordenada destinada a avaliar, conter, 
reduzir, combater ou controlar um incidente de poluição por óleo ou produto perigoso; 

XVIII – Comando compartilhado: Grupo decisor do PNC formado pelo 
POLUIDOR, representantes das orgnizações do PRC e IBAMA. 

XX - Grupo de Assessoramento: equipe que deverá prestar tanto o apoio direto 
e necessário ao Coordenador Operacional nos aspectos jurídico e ambiental quanto o 
fornecimento de informações técnicas e operacionais. 
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Art. 3o São consideradas águas sob jurisdição nacional: 
I – águas interiores: 
a) as compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir de onde se 
mede o mar territorial; 
b) as dos portos; 
c) as das baías; 
d) as dos rios e de suas desembocaduras; 
e) as dos lagos, das lagoas e dos canais; e 
f) as águas entre os baixios a descoberto e a costa. 
II - águas marítimas, todas aquelas sob jurisdição nacional que não sejam 

interiores, a saber: 
a) as águas abrangidas por uma faixa de doze milhas marítimas de largura, 

medidas a partir da linha de base reta e da linha de baixa-mar, tal como indicada nas 
cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil (Mar Territorial); 

b) as águas abrangidas por uma faixa que se estende das doze às duzentas 
milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir o Mar 
Territorial, que constituem a Zona Econômica Exclusiva (ZEE); e 

c) as águas sobrejacentes à Plataforma Continental quando esta ultrapassar os 
limites da Zona Econômica Exclusiva. 

 
CAPITULO II - DA ESTRUTURA NACIONAL DE PREPARO E RE SPOSTA A 

INCIDENTES DE POLUIÇÃO POR ÓLEO 
 
Art. 4o Fica criado o Comando Unificado do PNC (CU-PNC), que será formada 

por uma Autoridade Nacional (Ministério do Meio Ambiente) e empresas que compõem 
a coordenação Geral dos Planos Regionais de Contingência. A Autoridade Nacional 
(Ministério do Meio Ambiente) poderá ter ajuda de um Comitê de Suporte, sempre que 
julgar necessário. A coordenação Geral do PNC de acordo com o Organograma do 
Anexo I, dará suporte a decisão do Comando Unificado do PNC, que será formada por 
coordenações de logística, finanças, seguro, comunicação,Planejamento e Ação de 
resposta. 

 
§1º Caberá ao Comando Unificado do PNC expedir os atos normativos 

complementares necessários à operacionalização das diretrizes e procedimentos 
estabelecidos neste Decreto. 

 
§2o A Autoridade Nacional será exercida pelo Ministério do Meio Ambiente. 
 
Art. 5o O comitê de suporte a Autoridade Nacional terá a seguinte composição: 
 
I – Ministério do Meio Ambiente; 
II- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA; 
III – Comando da Marinha; 
IV – Comando da Aeronáutica; 
V – Comando do Exército; 
VI – Polícia Federal; 
VII – Ministério das Relações Exteriores; 
VIII – Secretaria Nacional de Defesa Civil; 
IX – Secretaria do Tesouro Nacional; 
X – Secretaria da Receita Federal; 
XI – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
XII – Ministério dos Transportes; 
XIII – Ministério do Trabalho; 
XIV – Agencia Nacional do Petróleo; 
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XV – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária; 
XVI – Instituto Nacional de Meteorologia; 
XVII – Ministério de Ciência e Tecnologia; 
XVIII – Casa Civil da Presidência da República; e 
XIX – Outras instituições federais, estaduais, e municipais, quando julgado 
necessário. 
 
CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS 

COMPONENTES DA COMANDO UNIFICADO DO PNC 
 
Art. 6o São atribuições e responsabilidades da Autoridade Nacional: 
 
I - Atuar como Órgão Central na coordenação do Planos Nacional de 

Contingência; 
II - Acionar o PNC quando o incidente de poluição por óleo for julgado 

Relevante; 
III - Articular os órgãos do comitê de suporte para apoiar as ações de resposta 

definidas pelo comando Unificado; 
IV - Decidir pela necessidade de solicitar ou prestar assistência internacional no 

caso de incidente por poluição por óleo; 
V - Exercer a Secretaria Executiva do CU-PNC e coordenar as reuniões do 

Comitê de Suporte do PNC; 
VI - Desenvolver propostas de diretrizes para a implementação do PNC quanto 

à base normativa, que contemplem técnicas de resposta, instrumentos e métodos de 
controle ambiental; 

VII - Desenvolver e implantar o Sistema de Informações sobre Incidentes de 
Poluição por Óleo em Águas Jurisdicionais Brasileiras (SISNOLEO); e 

VIII - Fomentar a padronização e a divulgação de Cartas de Sensibilidade 
Ambiental ao Óleo, como subsídio à elaboração das cartas de sensibilidade previstas 
na Lei No. 9.966, de 2000. 

 
Art. 7o São atribuições e responsabilidades das empresas e Organizações 

Públicas que compões o Comando Unificado do PNC: 
 
I – Ceder os recursos Humanos e materiais necessários para a resposta a 

emergência conforme acertado; 
II – Atender de imediato o acionamento do PNC; 
III – Participar do simulados de emergência definidos pela Autoridade Nacional 

do PNC; 
IV – Manter profissionais treinados e capacitados para atuar na resposta ao 

incidente; 
V – Manter recursos materiais com disponibilidade e confiabilidade suficiente 

para não prejudicar a efetividade da resposta a emergência; 
VI – Manter cadastro de informações de profissionais, materiais e cenários de 

risco sempre atualizados; 
 
Art. 8o São atribuições e responsabilidades do Comando Unificado do PNC: 
 
I - Designar Coordenadores para as diversas áreas da coordenação Geral do 

PNC; 
II - Manter sua estrutura organizacional capaz de atuar na resposta a incidentes 

de poluição por óleo previsto no PNC; 
III - Manter equipe capacitada e treinada para atender e coordenar ações de 

resposta a incidentes de poluição por óleo; 
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IV - Viabilizar os recursos humanos e materiais necessários para facilitar e 
ampliar a capacidade de resposta; 

V - Celebrar termos de Cooperação que possibilitem cumprir suas atribuições e 
responsabilidades no contexto do PNC; 

VI - Realizar as articulações necessárias com o Estado-Maior da Aeronáutica, 
para o estabelecimento de mecanismos que permitam a entrada de aeronaves 
estrangeiras no espaço aéreo brasileiro, em situações excepcionais e específicas 
relacionadas à resposta aos incidentes de poluição por óleo; 

VII- Encaminhar à Procuradoria-Geral da República relatório circunstanciado 
sobre os incidentes de poluição por óleo, para permitir a propositura das medidas 
judiciais necessárias, contendo no mínimo: 

a) laudo técnico elaborado pelo Órgão Ambiental Competente ou instituição ou 
entidade credenciada, apresentando o dimensionamento do dano ambiental; 
b) recursos humanos e materiais empregados; e 
c) recursos financeiros despendidos, para a propositura das medidas judiciais 
necessárias. 
VIII - Planejar e realizar simulado dos Nacionais com freqüência mínima de um 

ano respectivamente. Cada Região do Brasil deve realizar um simulado anualmente. O 
simulado do PNC não necessariamente deverá envolver toda sua estrutura 
organizacional a ser definido a critério do Comando Unificado, porém no mínimo a 
cada dois anos, um simulado do PNC deverá conter toda a estrutura organizacional;  

IX- Adotar as ações necessárias de resposta em caso de incidentes de 
responsabilidade desconhecida, sendo nesse caso o custo das ações 
responsabilidade do Governo Federal ou Estadual, dependendo do local de ocorrência 
do incidente; 

X- Planejar e realizar reuniões periódicas com freqüência mínima anual para 
atualizar o PNC, atualizar procedimentos, planejar simulados de emergência atualizar 
informações relevantes sobre os recursos humanos e materiais. 

 
Art. 8o São Atribuições e responsabilidades do comitê de suporte a Autoridade 

Nacional do PNC: 
 
I - Atender as convocações da Autoridade Nacional; 
II - Elaborar o Regimento Interno do comitê de suporte da Autoridade Nacional 

do PNC; 
III - Assegurar recursos humanos e materiais solicitados pelas Coordenações 

Setoriais para emprego nas ações de resposta a um incidente de poluição por óleo; 
IV - Propor metodologias para avaliação e atualização do PNC adequados para 

o controle e combate a incidentes de poluição por óleo, para uma resposta oportuna e 
adequada quando do acionamento do PNC; 

VI - Fomentar a capacidade nacional de resposta por meio de programas de 
capacitação, treinamento e aperfeiçoamento dos segmentos envolvidos; 

VII - Elaborar o conteúdo programático dos programas de capacitação, 
treinamento e aperfeiçoamento dos segmentos envolvidos com as atividades da 
Comissão Coordenadora do PNC; 

VIII - Elaborar programa de exercícios simulados do PNC; 
IX - Analisar ações que possam ser desenvolvidas com a finalidade de celebrar 

acordos específicos entre os Estados fronteiriços ou regiões; e 
X - Divulgar, no âmbito de suas instituições, novas tecnologias, equipamentos e 

materiais, procedimentos em matéria de prevenção, controle e combate à incidente de 
poluição por óleo. 

 
Art. 9º São atribuições e responsabilidades das instituições componentes do 

Comitê de Suporte a Autoridade Nacional do PNC: 
: 
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I – Ministério do Meio Ambiente 
a) Exercer a função de Secretaria Executiva do Comitê de Suporte; 
b) Coordenar a elaboração do Regimento Interno da Comissão Coordenadora 
do PNC; 
c) Convocar semestralmente, ou quando se fizer necessário, o Comitê de 

Suporte; 
d) Coordenar as reuniões do Comitê de Suporte; e 
e) Prestar apoio de pessoal quando solicitado. 
 
II – IBAMA 
a) Fornecer informações relevantes para proteção das Unidades Conservação 

e para gestão de frutos do mar e de água doce em cenários de incidente de poluição 
por óleo; 

b) Operar e manter atualizado o SISNOLEO; e 
c) Prestar apoio de pessoal e material quando solicitado. 
 
III - Comando da Marinha 
a) Fornecer informações e previsões meteorológicas nas áreas de sua 

responsabilidade e de interesse para as ações de resposta aos incidentes de poluição 
por óleo; 

b) Prestar apoio de pessoal, de material e de meios marítimos, quando 
solicitado; 

c) Realizar, no caso do acionamento do PNC, o controle do tráfego marítimo na 
área do incidente de poluição por óleo, disseminando as informações de interesse 
para segurança da navegação; 

d) Promover a interligação ao SISNOLEO. 
 
IV - Comando da Aeronáutica 
a) Estabelecer, após receber da Coordenação Setorial as informações e dados 

pertinentes, os mecanismos necessários que permitam a entrada de aeronaves 
estrangeiras no espaço aéreo brasileiro, para apoiar as ações de resposta aos 
incidentes de poluição por óleo; 

b) Dispor de condições para prestar apoio de pessoal, de material e de meios 
aéreos às ações de resposta aos incidentes de poluição por óleo, no caso do 
acionamento do PNC, de acordo com as prescrições legais para o emprego da Força 
Aérea Brasileira; e 

c) Dispor de condições de realizar, no caso do acionamento do PNC, o controle 
do tráfego aéreo na área do incidente de poluição por óleo, disseminando as 
informações de interesse para a segurança do tráfego aéreo, de acordo com as 
prescrições legais que regem o assunto. 

 
V – Comando do Exército 
a) Dispor de condições para apoio de pessoal, de material e de meios 

terrestres, em casos de desastres ambientais de grandes proporções, de acordo com 
as prescrições legais para o emprego da Força Terrestre. 

 
VI - Polícia Federal 
a) Estabelecer atos normativos para permitir a entrada no país de mão-de-obra 

estrangeira especializada, em caráter extraordinário, no apoio às ações de resposta 
aos incidentes de poluição por óleo, nos diversos estágios do PNC; 

b) Prestar apoio de pessoal e material quando solicitado. 
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VII - Ministério das Relações Exteriores 
a) Agir em nome do Estado para solicitar ou prestar assistência governamental 

internacional em caso de incidentes de poluição por óleo; 
b) Promover a articulação em âmbito internacional de modo a facilitar a ajuda 

externa nos casos de incidentes de poluição por óleo; 
c) Coordenar a articulação bilateral na eventualidade de incidentes de poluição 

por óleo que atinjam águas jurisdicionais de outros países; 
d) Estabelecer rotinas de procedimentos, dentro de sua esfera de 

competências, para a concessão de vistos de entrada para mão-de-obra estrangeira 
especializada a ser empregada nas ações de resposta aos incidentes de poluição por 
óleo; 

e) Coordenar a defesa dos interesses nacionais no caso de demandas 
internacionais contra o Estado brasileiro decorrentes de incidentes de poluição por 
óleo; e 

f) Coordenar a negociação dos Acordos Internacionais necessários à 
implementação e/ou execução do presente Plano de Contingência. 

 
VIII - Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de 
Defesa Civil: 
a) Mobilizar o Sistema Nacional de Defesa Civil para atuar em apoio às ações 

de resposta a incidentes de poluição por óleo; 
b) Promover articulações junto às entidades privadas para prover os recursos 

humanos e materiais que se fizerem necessários para apoiar as ações de resposta 
aos incidentes de poluição por óleo; e  

c) Participar de reuniões diárias de coordenação das ações de resposta aos 
incidentes de poluição por óleo nos diversos estágios do PNC. 

 
IX - Secretaria do Tesouro Nacional 
 
a) Promover a liberação de recursos financeiros para atender às necessidades 

do PNC para incidentes de poluição por óleo nas águas jurisdicionais brasileiras, 
quando solicitado e observadas as dotações orçamentárias aprovadas. 

 
X - Secretaria da Receita Federal 
 
a) Estabelecer atos normativos que facilitem a entrada, trânsito interno e saída 

e, eventualmente, permanência definitiva de qualquer material e/ou equipamento de 
origem estrangeira para serem utilizados nas ações de resposta aos incidentes de 
poluição por óleo. 

 
XI - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
 
a) Considerar, por ocasião do planejamento do Orçamento da União, as 

solicitações de recursos necessários para viabilizar as ações de resposta aos 
incidentes de poluição por óleo de cada instituição componente da CU-PNC e do 
Comitê de Suporte. 

 
XII – Ministério dos Transportes 
 
a) Estabelecer atos normativos que facilitem o trânsito de materiais e 

equipamentos por via terrestre ou aquaviária no território nacional; 
b) Divulgar e manter atualizadas as informações sobre a malha viária de  

acesso aos portos e terminais privativos; 
c) Estabelecer atos normativos que definam os procedimentos que devem ser 

adotados pelos portos públicos e terminais privativos, para recebimento, 
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movimentação e armazenamento de materiais e equipamentos a serem utilizados nas 
ações de resposta aos incidentes de poluição por óleo; 

d) Divulgar e manter atualizadas as informações a respeito das facilidades dos 
portos públicos e terminais privativos para, eventualmente, serem utilizados nas ações 
de resposta aos incidentes de poluição por óleo, quando do recebimento, 
movimentação e armazenamento de materiais e equipamentos. 

 
XIII - Ministério do Trabalho 
 
a) Estabelecer atos normativos sobre segurança do trabalho do pessoal 

empregado nas ações de resposta aos incidentes de poluição por óleo; e  
b) Estabelecer atos normativos para permitir o trabalho temporário, bem como 

concessão de visto correspondente, em caráter extraordinário, de mão-de-obra 
estrangeira especializada a ser empregada nas ações de resposta aos incidentes de 
poluição por óleo. 

 
XIV - Agencia Nacional do Petróleo 
 
a) Manter permanentemente atualizada a base de dados do PNC sobre as 

instalações que possam causar incidentes de poluição por óleo em águas 
jurisdicionais brasileiras; e 

b) Dar suporte ao desenvolvimento e operação ao SISNOLEO. 
 
XV - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
 
a) Manter as Coordenações Setoriais e as autoridades locais informadas sobre 

as condições sanitárias na área de um incidente de poluição por óleo; e 
b) Adotar as medidas necessárias para redução dos efeitos de um incidente de 

poluição por óleo sobre a saúde da população. 
 
XVI - Instituto Nacional de Meteorologia 
 
a) Fornecer previsões meteorológicas (Tempo e Clima) gerais e específicas 

para as áreas afetadas por incidentes de poluição por óleo nas áreas continental do 
país; e 

b) Fazer levantamento de dados meteorológicos da região em questão para 
melhor avaliar as condições de degradação ambiental de forma a subsidiar o manejo 
adequado, para a recuperação dos sistemas hidrográficos interiores, e o 
restabelecimento das atividades econômicas locais. 

 
XVII - Ministério da Ciência e Tecnologia 
 
a) Padronizar normas e especificações de equipamentos e sistemas que são 

utilizados para atendimento a incidentes de poluição por óleo. 
 
XVIII - Casa Civil da Presidência da República 
 
a) Acompanhar os procedimentos adotados nas ações de resposta do PNC e 

mobilizar, em caso de necessidade da Autoridade Nacional ou Coordenações 
Setoriais, ações legais, remanejamento de recursos e acionamento eventual de 
recursos humanos e materiais adicionais as de competência dos outros órgãos. 
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CAPÍTULO IV - DAS AÇÕES DE RESPOSTA A UM INCIDENTE DE 
POLUIÇÃO POR ÓLEO 

 
Art. 10. As ações de resposta a qualquer incidente de poluição por óleo são de 

responsabilidade do poluidor, por intermédio do Plano de Emergência Individual da 
instalação, do Plano de Área e do Plano Regional de Contingência. 

Parágrafo Único. No caso de navios, deverão ser seguidas as diretrizes da 
Convenção OPRC/90, que determina que todos os navios de bandeira de países 
signatários da referida Convenção possuam a bordo um Plano de Emergência 
Individual e lista de contatos relevantes em terra, conforme as disposições adotadas 
pela Organização Marítima Internacional para esse fim. 

Art. 11. O PNC só deverá ser acionado no caso de incidentes de poluição por 
óleo, julgados relevantes pela Autoridade Nacional do PNC, segundo os critérios 
estabelecidos no art 16. 

Art. 12. O acionamento e mobilização do PNC deverá acontecer de acordo com 
as etapas e procedimentos descritos nos art. 13 ao art. 22 deste Decreto, assim como, 
de acordo com os Anexos II e III 

 
Seção I -  Da comunicação do incidente 
 
Art. 13. O Comandante do navio ou seu representante legal, ou o responsável 

pela operação de uma instalação deverá comunicar, imediatamente, qualquer 
incidente de poluição por óleo ocorrido ao órgão ambiental competente,  
independentemente das medidas tomadas para seu controle, conforme previsto no art. 
22. da Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000 e suas regulamentações.  

Parágrafo Único. A comunicação do incidente deverá ser efetuada na forma do 
Anexo IV deste Decreto. 

Art. 14. A instituição recebedora da Comunicação Inicial do incidente de 
poluição por óleo, após verificação do ocorrido e definida a abrangência geográfica do 
incidente, deverão repassar, obrigatoriamente, as informações apresentadas ao  
Ministério do meio Ambiente e ANP. 

Art. 15. A partir da Comunicação Inicial, o poluidor deverá, no caso do 
acionamento do Plano de Emergência Individual, no mínimo a cada 12 horas ou 
sempre que se fizer necessário, fornecer Informes de Situação às mesmas 
autoridades indicadas no art. 13.  

Parágrafo Único. O Informe de Situação deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 

a) A situação atual do incidente, se controlado ou não; 
b) Estimativa do volume da descarga; 
c) As medidas adotadas e planejadas; 
d) Data e hora da observação; 
e) A localização atual, a extensão e a trajetória prevista da mancha de óleo; 
f) Os recursos mobilizados; 
g) A necessidade de recursos adicionais; 
h) Áreas afetadas; 
i) Outras informações julgadas úteis. 
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Seção II - Do Acionamento do PNC 
 
Art. 16. A Autoridade nacional do PNC correspondente à localização geográfica 

do incidente, a partir da comunicação inicial recebida, deverá realizar a análise de sua 
relevância, tendo por base, de forma isolada ou em conjunto, os seguintes critérios: 

I - Acidente, explosão ou incêndio de grandes proporções, que possam 
provocar poluição por óleo ou produto perigoso; 

II - Volume derramado; 
III - Poluição de corpo d’água importante quanto aos seus usos identificados; 
IV - Sensibilidade ambiental da área afetada ou em risco; 
V - Acionamento do Plano de Emergência Individual; 
VI - Solicitação de ajuda do próprio operador da instalação; 
VII - Possibilidade de o derramamento atingir águas jurisdicionais de países 

vizinhos; e 
VIII - Poluidor não identificado, em áreas marítimas não cobertas por Planos de 

Áreas. 
Art. 17. A Coordenação Setorial, constatada a relevância do incidente, 

designará Coordenador Operacional para avaliação e acompanhamento das ações de 
resposta adotadas no Plano de Emergência Individual ou de Área, informando a 
Autoridade Nacional a relevância do incidente. 

Parágrafo Único. O procedimento descrito no caput caracteriza o acionamento 
do PNC. 

 
Seção III - Da Mobilização da Estrutura do PNC 
 
Art. 18. Caso haja evidências de que os procedimentos adotados não sejam 

adequados ou os equipamentos e materiais não sejam suficientes, a estrutura do PNC 
será acionada de imediato pela Autoridade Nacional do PNC para facilitar e ampliar a 
capacidade das ações de resposta adotadas. 

 
§ 1º Autoridade Nacional do PNC, no exercício de suas atribuições e 

responsabilidades, poderá solicitar o apoio de pessoal especializado do Comitê de 
Suporte para compor a Estrutura Básica da sua coordenação. 

§ 2º O Coordenador Operacional deverá manter a coordenação Geral do PNC 
permanentemente informado, para o devido acompanhamento e avaliação das ações 
de resposta adotadas. 

 
Seção IV - Das Ações do Comando Unificado 
 
Art. 19. Cabe ao Comando unificado tomar decisões para mitigação do impacto 

ambiental causado pelo incidente sendo suas principais responsabilidades: 
 
I - Acionar os recursos dos Planos Regionais de Emergência mais próximo e 

assumir o comando Geral do PNC. 
II - Estabelecer um Comando Central do PNC; 
III - Acionar recursos externos (fora do Brasil) quando os recursos internos não 

forem suficientes para o atendimento a emergência.  
IV - Comunicar a emergência aos demais comandos regionais de emergência 

do Brasil. 
V - Aprovar objetivos e estratégias a serem adotadas no atendimento à 

Emergência; 
VI - Definir e delegar atribuições e responsabilidades; 
VII - Assegurar que todas as partes envolvidas (Empresas privadas e Órgãos 

Públicos), estejam integradas no Comando Unificado; 
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VIII - Rever e atualizar sempre que necessário, os objetivos e estratégias a 
serem adotados no desenvolvimento da emergência; 

IX - Debater e aprovar as ações de emergência definidas durante o 
atendimento à Emergência; 

X - Assegurar consenso nas decisões tomadas para resposta à contingência e 
que todas as partes envolvidas na resposta sejam ouvidas; 

XI - Preservar a imagem institucional das instituições componentes do 
Comando Unificado; 

XII - Prover informações para as áreas de comunicação; 
XIII - Apoiar a definição das prioridades imediatas; 
XIV - Aprovar a utilização de recursos operacionais (dos Planos regionais) na 

resposta à emergência; 
XV - Assumir a direção geral de todas as ações ligada à eliminação das causas 

do incidente; 
XVI - Responsabilizar-se perante os órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais, representantes das comunidades pelas ações de contingência; 
XVII - Decidir em comum acordo com a coordenação de operações pela 

paralisação da unidade poluidora e suas atividades Operacionais durante a 
emergência; 

XVIII - Enviar à Documentação, cópia de todos os documentos gerada na 
resposta a contigência;  

XIX - Cabe a Autoridade Nacional do PNC, a aprovação das melhores soluções 
para preservação dos recursos ambientais impactados pelo acidente e com potencial 
de impacto garantindo o interesse da sociedade na utilização de tais recursos no 
futuro. 

XX - Cabem as organizações do comando unificado o suporte técnico, humano 
e material com objetivo de propor as melhores soluções para preservação dos 
recursos ambientais impactados pelo acidente e com potencial de impacto garantindo 
o interesse da sociedade na utilização de tais recursos no futuro. 

 
Das Ações da Coordenação Geral do PNC 
 
Art. 20. Cabe a Coordenação Geral do PNC dar suporte técnico as decisões do 

Comando Unificado do PNC e implementar ações para mitigação do impacto 
ambiental causado pelo incidente sendo suas principais responsabilidades: 

I - Coordenar a Elaboração das ações de Contingência. 
II - Gerenciar as ações táticas de resposta à Contingência, assegurando que 

seja efetuado planejamento e avaliação das ações táticas de resposta; 
III - Atualizar o organograma de resposta à contingência sempre que 

necessário baseados nas recomendações dos simulados e atendimentos à 
contigência; 

IV - Designar pessoas e delegar atribuições e responsabilidades; 
V - Desenvolver e implementar decisões estratégicas; 
VI - Estabelecer Posto de Comando definindo localização e métodos de 

comunicação; 
VII - Estabelecer prioridades imediatas; 
VIII - Melhorar a estrutura operacional de resposta à contigência a ser adotada 

quando necessário; 
IX - Decidir sobre a mobilização e desmobilização de recursos humanos e 

materiais na resposta à contingência; 
X -Dimensionar e decidir sobre a utilização de recursos (próprios ou de 

terceiros) na resposta à emergência ouvido o Comando Unificado; 
XI - Coordenar reuniões diárias; 
XII - Coordenar a elaboração de planejamento diário; 
XIII - Coordenar as atividades de todas as equipes envolvidas na emergência, 
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XIV - Documentar todas as ações e decisões; 
XV - Manter o Comando Unificado atualizado sobre o andamento da 

emergência; 
XVI - Assegurar que as decisões do Comando Unificado sejam implementadas; 
XVII - Administrar os conflitos que surgirem durante a resposta à emergência; 
XVIII - Manter uma estruturada de trabalho em turno, quando o atendimento a 

emergência ultrapassar seis horas, tomando as providências que julgar necessária; 
XIX - Decidir pela evacuação parcial ou total da comunidade quando julgar 

necessário; 
XX - Definir a necessidade do acionamento de recursos externos (outros 

comandos regionais ou outros países) e submeter ao comando unificado; 
XXI - Definir o término do estado de emergência e submeter ao comando 

unificado. 

 

Das Ações da Coordenação de Comunicação do PNC: 
 
Art. 21. Cabe coordenação de Comunicação dar suporte a Coordenação Geral 

do PNC através das seguintes ações: 
 
I - Manter comunicação com organizações públicas, privadas e civis não 

envolvidas com a resposta à contingência; 
II - Manter relacionamento com todas as organizações públicas, privadas e 

civis afetadas pelo incidente; 
III - Elaborar e emitir comunicados à comunidade e a imprensa; 
IV - Conduzir reuniões com a imprensa e a comunidade; 
V - Desenvolver material a ser usado nas reuniões e comunicações para as 

partes interessadas; 
VI - Manter atualização das informações sobre a emergência publicada na 

imprensa (jornais, rádio, TV, Internet,...) disponibilizando-as ao Comando Unificado e a 
Coordenação da Contingência; 

VII - Estabelecer uma Central de Informações;  
VIII - Coordenar registros fotográficos e filmagens do local da emergência, e 

das áreas vulneráveis, e; 
IX - Recepcionar autoridades públicas e partes interessadas presentes no local 

da Contingência. 
X - Desenvolver e coordenar o sistema de comunicação da resposta à 

contingência; 
XI - Participar das reuniões diárias da Coordenação Geral do PNC. 

 

Das Ações da Coordenação de Resposta do PNC:  
Art. 22. Cabe coordenação de Resposta dar suporte a Coordenação Geral do 

PNC através das seguintes ações: 
I - Implementar o organograma da Coordenação de Operação e propor 

melhorias para aprovação da Coordenação Geral do PNC  sempre que julgar 
necessário ;  

II - Coordenar a elaboração e a execução de planos de ação; 
III - Coordenar as operações realizadas durante a contingência; 
IV - Coordenar as reuniões diárias com as equipes de resposta; 
V - Realizar sobrevôo diário sobre o local da contingência; 
VI - Dimensionar os recursos humanos e materiais necessários para o 

desenvolvimento das ações operacionais de resposta; 
VII - Coordenar o preenchimento do Formulário de Planejamento Operacional; 
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Responder diretamente ao Coordenador da Emergência e ao Comando 
Unificado; 

IX - Implementar estratégias para a segurança das equipes de trabalho; 
X - Deflagrar o Plano de abandono conforme avaliação da situação da 

emergência; 
XI - Avaliar a necessidade de evacuação de área; 
XII - Prover informações para o comando geral do PNC; e, 
XIII - Participar das reuniões diárias da coordenação Geral do PNC. 
 

 

Das Ações da Coordenação de Planejamento do PNC:  
Art. 23. Cabe coordenação de Planejamento dar suporte a Coordenação Geral 

do PNC através das seguintes ações: 
 
I - Implementar o organograma da Coordenação de Planejamento e propor 

melhorias para aprovação da Coordenação Geral do PNC  sempre que julgar 
necessário;  

II - Coordenar as atividades de planejamento da resposta à contingência; 
III - Coordenar as atividades de monitoramento desenvolvidas na contingência; 
IV - Coordenar as reuniões diárias com as equipes de planejamento e 

monitoramento; 
V - Elaborar relatórios diários sobre o andamento das operações; 
VI - Recomendar a utilização de recursos extras (próprios ou de terceiros) ao 

Comando Unificado do PNC;  
VII - Realizar simulações do cenário acidental durante a resposta à 

contingência para dar suporte às decisões de planejamento; 
VIII - Propor estratégias alternativas a Coordenação geral do PNC; 
IX - Coletar avaliar e distribuir informações da contigência; 
X - Antecipar provável curso do acidente, através de programas de 

modelagem, para futuro planejamento de ações; 
XI - Sistematizar as atividades dos diferentes grupos de atuação; 
XII - Responder diretamente a Coordenação Geral do PNC quando solicitado. 
XIV - Participar das reuniões diárias da coordenação Geral do PNC. 
 

 
Das Ações da Coordenação de Relacionamento com a Co munidade:  
Art. 24. Cabe coordenação de Relacionamento a Comunidade dar suporte a 

Coordenação Geral do PNC através das seguintes ações: 
 
I - Assessorar o Comando Unificado em ações estratégicas relacionadas à 

comunidade; 
II - Interagir com a comunidade, visando à atualização das informações; 
III - Dimensionar os recursos humanos e materiais necessários para o 

desenvolvimento das ações de relacionamento com a comunidade; 
IV - Responder diretamente a Coordenação Geral do PNC e ao Comando 

Unificado; 
V - Interagir com as frentes de resposta; 
VI - Interagir com a Assistência Social das organizações envolvidas; 
VII - Coordenar a elaboração e a execução de planos de ação para 

relacionamento com a Comunidade; 
VIII - Coordenar a elaboração, implementação e monitoramento de Planos de 

Evacuação da comunidade; 
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IX - Coordenar e monitorar a elaboração e implementação de atividade e ou de 
qualquer ação a ser implementada junto a comunidade; 

X - Informar a Comunidade sobre o acidente ocorrido; 
XI - Interagir com a comunidade visando facilitar as ações de resposta. 
XII - Participar das reuniões diárias da coordenação Geral do PNC. 
 
 
Das Ações da Coordenação de Logística:  
Art. 25. Cabe coordenação de logística dar suporte a Coordenação Geral do 

PNC através das seguintes ações: 
 
I - Implementar o organograma da Coordenação de Logística e propor 

melhorias para aprovação da Coordenação Geral do PNC  sempre que julgar 
necessário;  

II - Coordenar as reuniões diárias com as equipes de Logística; 
III - Coordenar as atividades de distribuição da alimentação para as equipes de 

resposta à emergência; 
IV - Coordenar as atividades de entrega dos materiais requeridos para uso na 

resposta à emergência; 
V - Coordenar as programações de hospedagem e transporte para todos os 

envolvidos nos trabalhos de resposta à emergência; 
VI - Assegurar que toda a Estrutura de Resposta à Emergência esteja provida 

de todos os recursos humanos e materiais necessários à resposta à emergência; 
Receber e realizar o Plano de Desmobilização; 
VII - Responder diretamente a Coordenação Geral do PNC. 
VIII - Participar das reuniões diárias da coordenação Geral do PNC. 
 
 
Das Ações da Coordenação de Seguro:  
Art. 26. Cabe coordenação de Seguro dar suporte a Coordenação Geral do 

PNC através das seguintes ações: 
 
I - Orientar a elaboração dos relatórios de custos ressarcíeis; 
II - Acompanhar a evolução dos custos envolvidos; 
III - Elaborar relatório final dos custos; 
IV - Acompanhar processo de ressarcimento; 
V - Centralizar documentos que possam ter implicações com questões do 

seguro, e; 
VI - Orientar a Coordenação Geral do PNC quanto a eventuais impactos 

relacionados ao seguro. 
VII - Participar das reuniões diárias da coordenação Geral do PNC. 
 
 
Das Ações da Coordenação de Finanças:  
Art. 27. Cabe coordenação de Finanças dar suporte a Coordenação Geral do 

PNC através das seguintes ações: 
 
I - Implementar o organograma da Coordenação de Finanças e propor 

melhorias para aprovação da Coordenação Geral do PNC  sempre que julgar 
necessário;  

II - Coordenar as reuniões diárias com as equipes de Finanças; 
III - Coordenar as atividades de contratação e compra na resposta à 

emergência; 
IV -Definir Centro de Custos da resposta à emergência; 
V - Controlar os custos da resposta à emergência; 
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VI - Elaborar relatórios de análise dos custos da resposta à contingência; 
VII - Manter a Coordenação Geral do PNC atualizada quanto aos custos da 

resposta à emergência; 
VIII - Prever custos adicionais e possível custo total da resposta à emergência; 
IX - Consolidar medições diárias; 
X - Avaliar custos dos Serviços; 
XI - Conferir e arquivar notas fiscais; 
XII - Conferir e aprovar pagamento o pessoal contratado e fornecedores; 
XIII - Controlar e aprovar relatórios diários completos de todos os custos, 

equipamentos, pessoas, locações envolvidas na resposta à contingência,  
XIV - Participar das reuniões diárias da coordenação Geral do PNC. 
 
Das Ações da Coordenação de Jurídico:  
Art. 28. Cabe coordenação de Jurídico dar suporte a Coordenação Geral do 

PNC através das seguintes ações: 
 
I - Centralizar e responder notificações; 
II - Centralizar documentos e relatórios, enviando posteriormente cópias à 

coordenação de documentação; 
III - Prover suporte legal a coordenação geral do PNC; 
IV - Assegurar que informações sobre futuras penas e multas sejam de 

conhecimento de todos; 
V- Acompanhar e manter relacionamento com oficiais de justiça e outras 

autoridades judiciais; 
VI - Comentar relatório da comissão de investigação; 
VII - Assessorar o Comando Unificado e coordenação geral do PNC nas 

tomadas de decisão; 
VIII - Assessorar a Coordenação Geral nos aspectos legais relacionados com a 

emergência, dando apoio às demandas jurídicas durante e após a ocorrência, e; 
Receber documentos de demandas administrativas, legais, judiciais, 

intimações, e outros; 
IX - Assessorar o Comando Unificado na aprovação dos comunicados a serem 

emitidos; 
X - Participar das reuniões de planejamento de ações de resposta visando 

prevenir demandas jurídicas em função da execução das mesmas. (trabalho jurídico 
preventivo).  

XI - Gerenciar e processar as indenizações geradas na contingência; 
XII - Realizar acordos indenizatórios; 
XIII - Elaborar relatório dos custos envolvidos nas ações de indenização; 
XIV - Apoiar na elaboração e orientação de comunicados e documentos a 

serem expedidos para a imprensa, comunidades e demais partes interessadas; 
XV - Receber e expedir documentos de demandas legais, jurídicas, 

administrativas e outras compatíveis. 
XVI - Controlar e monitorar todas as contratações e empenho de pessoal, de 

acordo com normas do Ministério do Trabalho; 
XVII - Fazer cumprir toda a legislação trabalhista vigente no país; 
XVIII - Acompanhar todas as ações trabalhistas e indenizatórias em processo; 
XIX - Participar das reuniões diárias da coordenação Geral do PNC. 
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Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Co ordenação de 
Campo da Coordenação de Ações de Resposta:  

Art. 29. Cabe a Coordenação de Campo dar suporte a Coordenação de 
Resposta através das seguintes ações: 

 
I - Coordenar as operações em andamento; 
II - Coordenar as condições de segurança das equipes em trabalho; 
III - Solicitar apoio logístico para as equipes; 
IV - Manter a Coordenação de Ações de Resposta atualizada sobre o 

andamento das ações de resposta à contingência; 
V - Administrar conflitos imediatos na cena de ação; 
VI - Coordenar a implementação das ações táticas de controle da 

emergência;as operações em andamento; 
VII - Informar a Coordenação das ações de resposta sobre a necessidade de  

mobilizar ou desmobilizar equipes; 
VIII - Avaliar e coordenar o revezamento de equipes; 
IX - Orientar as equipes para a sua autoproteção e a dos demais companheiros 

durante as ações de combate, zelando pela integridade de todos, e; 
X - Coordenar as operações de combate e controle em andamento. 
 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Co mbate e Controle 

da Coordenação de Ações de Resposta:  
 
Art. 30. Cabe a equipe de Combate e Controle dar suporte a Coordenação de 

Resposta através das seguintes ações: 
 
I - Coordenar e implementar as atividades estabelecidas no Plano de Ação de 

Resposta à contingência; 
II - Coordenar evacuação; 
III - Exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual nas equipes 

e,Implementar as estratégias de salvamento e resgate estabelecidas pelas ações de 
contingência; 

IV - Coordenar atividades envolvendo ações de salvamento e resgate em 
conjunto com outros grupos; 

V - Implementar as estratégias de controle na fonte ; 
VI -Localizar, comunicar e interromper a fonte de vazamento; 
VII - Implementar e coordenar as estratégias envolvendo óleo e produtos 

químicos estabelecidas pelas ações de contingência;  
VIII - Implementar e coordenar as estratégias de primeiros socorros 

estabelecidas no Plano de ações de contingência; 
IX - Trabalhar em conjunto com órgãos de apoio externo quando necessário 

(Plano de Auxílio Mútuo – PAM, Planos Regionais, órgãos públicos, etc.); 
X - Avaliar constantemente a efetividade das ações de combate e manter a 

coordenação de resposta informada; 
 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Li mpeza e Proteção da 

Coordenação de Ações de Resposta:  
 
Art. 31. Cabe a equipe de Limpeza e Proteção dar suporte a Coordenação de 

Resposta através das seguintes ações: 
 
I - Coordenar e Implementar todas as atividades de proteção, recolhimento e 

limpeza, estabelecidas nos planos de ações de emergência; 
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II - Implementar as estratégias de Proteção de Áreas Sensíveis estabelecidas 
nos planos de ações de contingência; 

III - Lançar barreiras de contenção e absorção e outros dispositivos para 
proteger áreas sensíveis; 

IV - Modificar as ações de proteção, caso necessário; 
V - Antecipar proteção de novas áreas, caso necessário; 
VI - Implementar as estratégias de atividades na água, estabelecidas nos 

planos de ações de contingência; 
VII - Promover a contenção e recolhimento do produto vazado, utilizando os 

recursos necessários; 
VIII - Promover o posicionamento de barreiras de contenção e dispersão, 

recolhedores portáteis, embarcações recolhedoras e embarcações em geral; 
IX - Promover a dispersão do produto vazado utilizando os recursos 

necessários ; 
X - Implementar as estratégias de atividades em terra, estabelecidas nos 

planos de ações de contingência; 
XI - Promover a limpeza das áreas atingidas na contingência; 
XII - Inspecionar praias, rios, lagos e áreas afetadas; 
XIII - Isolar áreas afetadas críticas; 
XIV - Implementar as ações de descontaminação estabelecidas nos planos de 

ações de contingência; 
XV - Promover a descontaminação de todos os equipamentos não descartáveis 

utilizados na operação de emergência, utilizando apenas produtos previamente 
autorizados pelos órgãos ambientais; 

XVI - Definir ou se necessário propor uma Área para promover a limpeza e 
descontaminação para aprovação da Coordenação geral do PNC; 

XVII - Coordenar atividades envolvendo ações de descontaminação em 
conjunto com outros grupos; 

XVIII - Promover a segregação, coleta, acondicionamento, transporte e 
disposição de todo tipo de resíduo gerado na operação de contingência; 

XIX - Definir ou se necessário criar uma Área de Armazenamento Temporário 
de Resíduos; 

XX - Estabelecer e informar normas de segregação, coleta, acondicionamento, 
transporte, armazenamento temporário e disposição final de resíduos durante a 
contingência; 

XXI - Coordenar atividades envolvendo ações de gerenciamento de resíduos 
em conjunto com outros grupos; 

XXII - Desenvolver as ações imediatas de resposta atendendo às orientações 
de especialistas de modo a não comprometer eventuais ações de remediação. 

 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Op erações Especiais 

da Coordenação de Ações de Resposta:  
 
Art. 32. Cabe a equipe de Operações Especiais dar suporte a Coordenação de 

Resposta através das seguintes ações: 
 
I - Coordenar e Implementar todas as operações aéreas e de salvatagem, 

estabelecidas pelas ações de contingência; 
II - Estabelecer procedimentos de segurança para operações aéreas e de 

salvatagem; 
III - Auditar o uso de Equipamentos de Proteção Individual nas equipes; 
IV - Coordenar atividades envolvendo ações de operações especiais em 

conjunto com outros grupos, 
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V - Localizar, observar, mensurar, fotografar e georeferenciar as áreas 
atingidas; 

VI - Realizar sobrevôos quando solicitado; 
VII - Monitorar em sobrevôos as áreas atingidas; 
VIII - Coordenar ações de resgate aéreo, caso necessário; 
IX - Elaborar plano e coordenar a operação de salvatagem; 
X -Solicitar contratação de empresas especializadas, e; 
XI - Monitorar a utilização de equipamento de proteção individual (EPIs) 

especiais exigidos nas operações de salvatagem. 

 

Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de SM S da Coordenação 
de Ações de Resposta:  

 
Art. 32. Cabe a equipe de SMS dar suporte a Coordenação de Resposta 

através das seguintes ações: 
 
I - Coordenar e Implementar todas as exigências de SMS, estabelecidas nos 

planos de ações de contingência; 
II - Promover uma análise completa das condições de risco do local da 

contingência e definir os equipamentos de proteção individual (EPIs), que devem ser 
utilizados; 

III - Assessorar visitas de órgãos do PNC; 
IV - Avaliar a necessidade de monitoramento das condições de segurança do 

publico interno, externo e da equipe de operações; 
V - Elaborar relatório sobre as condições de segurança iniciais a serem 

tomadas; 
VI - Monitorar as mudanças das condições ambientais e de saúde da equipe de 

operações; 
VII - Orientar sobre as normas de segurança que devem ser seguidas, em 

decorrência da emergência; 
VIII - Avaliar as possíveis conseqüências e riscos, envolvidos nas atividades de 

resposta a emergência; 
IX - Estabelecer as medidas de segurança a serem tomadas, para proteção de 

todos os envolvidos na contingência e ao publico em geral; 
X - Fiscalizar a utilização de EPI’s; 
XI - Elaborar e implementar medidas de proteção individuais e coletivas; 
XII - Elaborar Analise Preliminar de Risco - APR das ações críticas de resposta 

à contingência; 
XIII - Disponibilizar Atendimento Médico e Ambulatorial Durante a Resposta à 

contingência; 
XIV - Disponibilizar o segundo atendimento, triagem encaminhamento para 

hospitais especializados e inventário dos mesmos; 
XV - Estabelecer as áreas e requisitos de descontaminação sempre que 

necessário; 
XVI - Assessorar a Coordenação de Ações de Resposta, avaliando e 

monitorando as condições de SMS no desenvolvimento dos trabalhos de resposta a 
contingência e as possíveis conseqüências ao público interno; 

XVII - Orientar para a minimização de danos ao meio ambiente decorrente da 
resposta à contingência; 

XIX - Prestar auxílio técnico ao coordenador de campo durante a contingência; 
Providenciar recursos adicionais de equipamentos de combate e controle 

quando necessário; 
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XX - Prestar consultoria a Coordenação Geral do PNC em questões 
relacionadas à SMS; 

XXI - Propor a adoção de medidas estratégicas de SMS; 
XXII - Acompanhar as condições de SMS relacionadas à resposta a 

contingência e propor a implementação de melhorias que se fizerem necessária; 
XXIII - Manter integração com seus pares; 
XXV - Participar das reuniões da Coordenação do PNC para orientar as 

tomadas de decisão em SMS que se fizerem necessárias; 
XXV - Certificar-se de que as possíveis conseqüências ao público interno e 

externo, e a equipe de operações estão sendo avaliadas; 
XXVI - Certificar-se de que a necessidade de monitoramento das condições de 

segurança do publico interno e externo, e da equipe de operações estão sendo 
avaliadas; 

XXVII - Orientar quanto à realização de Diálogos de SMS nas frentes de 
trabalho; 

XXVIII - Certificar-se de que as mudanças das condições ambientais e 
ocupacionais das equipes de operações e comunidades afetadas.estão sendo 
monitoradas; 

XXIX - Orientar para a realização de Auditorias Comportamentais nas frentes 
de trabalho; 

XXX - Certificar-se, após o encerramento da contingência e antes do retorno às 
atividades normais, da ocorrência com vítima e/ou danos patrimoniais às instalações e 
acompanhar a realização de perícia formal antes de liberar a área; 

XXXI - Fazer a avaliação das áreas afetadas pela emergência ambiental, 
levando em conta mananciais de superfície, solo, vegetação, etc., propondo medidas 
mitigadoras aos danos ambientais; 

XXXII - Comunicar a Comunicação do PNC sobre eventuais vítimas. 
XXXIII - Recolher, limpar, reabilitar e encaminhar para tratamento animais 

contaminados devido à contingência. 
XXXIV - Recolher e documentar animais mortos, encaminhar para analise e 

providenciar destinação final; 
XXXV - Coletar amostras em pontos sensíveis, transportar, documentar e 

enviar para laboratórios especializados; 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Co municações 

Operacionais da Coordenação de Ações de Resposta:  
 
Art. 33. Cabe a equipe de Comunicações Operacionais dar suporte a 

Coordenação de Resposta através das seguintes ações: 
 
 
I - Estabelecer Central de Comunicação; 
II - Adequar sistema de comunicação para situação de contingência; 
III - Apoio técnico à Central de Comunicações; 
IV - Estabelecer procedimentos de comunicação; 
V - Acionar recursos, mediante solicitação da Coordenação do PNC ou do 

responsável pelo combate; 
VI - Coordenar todo o sistema de comunicação durante a emergência, e; 
VII - Manter apoio técnico (TI e TCOM) a Central de Comunicação. 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de As sistência Social da 

Coordenação de Relacionamento com a comunidade:  
 
Art. 34. Cabe a equipe de Assistência Social dar suporte a Coordenação de 

Relacionamento com a Comunidade através das seguintes ações: 
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I - Cadastrar pessoas, vítimas de acidentes e entidades prejudicadas com o 

acidente;Dar assistência às vítimas nos hospitais da região; 
II - Manter contato com lideranças comunitárias; 
III - Identificar apoio local para facilitar contato com a comunidade; 
IV - Apoio na comunicação à comunidade sobre o acidente ocorrido; 
V - Apoio na avaliação dos impactos à comunidade em decorrência do 

acidente; 
VI - Apoio na elaboração do plano de ação relativo à minimização de impactos 

à comunidade; 
VII - Apoiar as frentes de resposta nas questões sociais; 
VIII - Assessorar a Coordenação Geral nas atividades inerentes a Assistente 

Social; 
IX  Atender ao Plano de Ação de Relacionamento com a Comunidade;  
X - Atuar em conjunto com a Defesa Civil e outras organizações de auxilio a 

comunidade sempre que convidada, e; 
XI - Manter a Coordenação de Ações de Relacionamento com a Comunidade 

informada das ações em andamento durante a contingência. 
 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Av aliação e 

acompanhamento da Coordenação de Planejamento:  
 
Art. 35. Cabe a equipe de Avaliação e Acompanhamento dar suporte a 

Coordenação de Planejamento através das seguintes ações: 
 
I - Compilar as informações: Tipo e quantidade de produto vazado; Localização 

do produto vazado; Recursos Naturais impactados; Quantidade de produto vazado e 
recolhido;  

II - Estudar antecipar possibilidades de trajetória do produto vazado; 
Auxiliar o responsável por geoprocessamento no mapeamento da situação; 
III - Compilar os dados obtidos pelos observadores de campo, em formulários 

diários, fotos e simulações; 
IV - Coletar em campo os dados: Perímetro do acidente; Localização das 

concentrações do vazamento; Condições climáticas; Perigos; Andamento das 
operações em campo; Grupos e divisões em atividade e, Alterações de 
procedimentos; 

V - Obter e compilar dados georeferenciados; 
VI - Elaborar mapas com todas as informações do acidente.e; 
VII - Propor a coordenação Geral do PNC estratégia de combate à 

contingência. 
 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de SM S da Coordenação 

de Planejamento:  
 
Art. 36. Cabe a equipe de SMS dar suporte a Coordenação de Planejamento 

através das seguintes ações: 
 
I - Assessorar a Coordenação de Planejamento, avaliando e monitorando as 

condições de SMS no desenvolvimento dos trabalhos de resposta a emergência e as 
possíveis conseqüências ao público interno e externo; 

II - Elaborar relatório diário das áreas impactadas; 
III - Acompanhar órgão ambiental no monitoramento diário; 
IV - Identificar áreas sensíveis e estabelecer prioridades; 
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V - Monitorar as conseqüências ambientais das ações de limpeza; 
VI - Convocar especialistas em meio ambiente, analise de risco e atendimento 

a emergências de empresas, universidades órgão públicos e privados sempre que 
julgar necessário; 

VII - Manter cadastro de especialistas em meio ambiente, analise de risco e 
atendimento a emergências atualizadas para localização e contato imediato; 

VIII - Elaborar relatório de ações a serem tomadas, com o auxilio dos 
especialistas sob sua coordenação, quando necessário; 

IX - Realizar monitoramento em campo dos impactos ambientais causados em 
todo o andamento do acidente; 

X - Informar os impactos ambientais causados para a Coordenação geral do 
PNC durante todo o andamento do acidente; 

XI - Auxiliar, como consultores, a coordenação de planejamento nas atividades, 
no planejamento, relacionadas a SMS; 

XII - Informar a Coordenação geral do PNC sobre todos os animais recolhidos; 
XIII - Orientar para que as atividades de resposta não comprometam as ações 

de remediação futuras. 
 
 
 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Su porte Operacional 

da Coordenação de Logística:  
  
Art. 37. Cabe a equipe Suporte Operacional dar apoio a Coordenação de 

Logística através das seguintes ações: 
 
 
I - Providenciar transporte para as pessoas, equipamentos, suprimentos e 

suporte necessários às operações de Resposta à contingência; 
II - Participar das discussões para definição dos recursos necessários para o 

atendimento às ações de resposta à coningência; 
III - Resolver problemas associados às necessidades logísticas das 

Coordenações  da coordenação geral do PNC; 
IV - Manter controle  de materiais e  coordenar o reuso dos mesmos; 
V - Disponibilizar materiais e equipamentos não programados quando 

aprovados pela Coordenação Geral do PNC; 
VI - Recrutar e selecionar mão de obra requerida para atendimento ao Plano de 

Ação de resposta à contingência; 
VII - Distribuir crachás de identificação e coletes de identificação por Grupo; 
VIII - Participar no Planejamento das Atividades de Logística; 
IX - Dimensionar a Central de Suprimentos com base nas necessidades da 

emergência; 
X - Receber e responder por requerimentos de pessoal, materiais e 

equipamentos; 
Controlar os recursos do acidente; 
XI - Elaborar relatório e preencher formulários diários sobre os recursos 

utilizados no acidente; 
XII - Cadastrar e monitorar todos os equipamentos em uso no acidente; 
XIII - Cadastrar e monitorar todas as pessoas em atividade no acidente; 
XIV -Preencher os Formulários Controle de Equipamentos, Materiais e 

Pessoas; 
XV - Manter quadros de identificação de pessoal e equipamentos atualizados; 
XVI - Comprar quando necessário todos os materiais e equipamentos 

necessários para resposta à contingência; 
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XVII - Receber e distribuir todos os equipamentos ou materiais requisitados; 
XVIII - Mobilizar operadores para a Central de Suprimentos e Distribuição; 
XIX - Estruturar a Central de Suprimentos e Distribuição, Comunicação, 

Logística e informática; 
XX - Estabelecer procedimentos da área de suprimentos; 
XXI - Manter um sistema atualizado para recebimento e distribuição de todos 

os materiais e equipamentos; 
XXII - Manter inventário de todos os materiais, equipamentos e pessoas; 
XXIII - Estabelecer sistemas de segurança para a área de suprimentos; 
XXIV - Elaborar lista dos telefones e rádios utilizados na contngência, conforme 

Formulário Lista Organizacional; 
XXV - Enviar Formulários para a Documentação; 
XXVI - Manter registros de todos os equipamentos em manutenção; 
XXVII - Providenciar a aquisição de equipamentos de informática durante a 

emergência; 
XXVIII - Coordenar a distribuição dos equipamentos de informática; 
XXIX - Manter registros de todos os equipamentos em manutenção; 
XXX - Providenciar a manutenção dos equipamentos e recursos usados na 

resposta; 
Providenciar iluminação nas frentes de atuação, e; 
XXXI - Diligenciar compras e recursos. 
 
 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Su porte Não 

Operacional da Coordenação de Logística:  
  
Art. 38. Cabe a equipe de Suporte Não Operacional dar apoio a Coordenação 

de Logística através das seguintes ações: 
 
 
I - Gerenciar todo o suporte de serviços necessários durante a emergência; 
II - Coordenar as operações de Comunicação, Alimentação e Transporte; 
III - Resolver as questões referentes à área de serviço; 
IV - Providenciar a aquisição de alimentos e água mineral em quantidade e 

qualidade compatível com as necessidades dos envolvidos na resposta emergência; 
V - Efetuar a logística de distribuição de alimentação para os envolvidos na 

emergência; 
VI - Elaborar cardápio de acordo com as necessidades nutricionais que as 

diferentes atividades durante a resposta à emergência exigem; 
VII - Contratar e monitorar empresa de alimentação, certificando que todas as 

exigências pré-estabelecidas em contrato sejam cumpridas; 
VIII - Monitorar qualidade e horário de distribuição de alimentação; 
IX - Manter inventário diário de todas as refeições servidas; 
X - Responsável por toda a logística de transporte requerida durante a resposta 

à contingência; 
XI - Levantar e organizar o número necessário de veículos e/ou embarcações a 

serem utilizados durante a contingência; 
XII - Prever recursos adicionais sempre que necessário; 
XIII - Propor Contratação e monitorar empresas especializadas em transporte 

durante a contingêcia; 
XIV - Fiscalizar condições de segurança das de veículos e/ou embarcações 

utilizadas; 
XV - Manter inventário diário de todos os veículos de transporte utilizados; 
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XVI - Monitorar condições de segurança dos veículos de transporte utilizados 
durante a contingência; 

XVII - Disponibilizar instalações físicas para apoio às atividades de reposta à 
contingência; 

XVIII - Estabelecer e providenciar os requisitos mínimos da Central de 
Comando; 

XIX - Providenciar alojamento e banheiros químicos para todos os pontos 
necessários na resposta à contingência; 

XX - Providenciar hospedagem quando necessário; 
XXI - Providenciar serviços de manutenção, limpeza e iluminação para todas as 

instalações utilizadas na resposta à contingência; 
XXII - Desmobilizar quando necessário instalações e bases; 
XXIII - Manter inventário de todas as instalações e hospedagem; 
XXIV - Coordenar a utilização de helicópteros, aviões ou qualquer equipamento 

de transporte aéreo quando necessário; 
XXV - Disponibilizar EPI’s; 
XXVI - Fiscalizar condições de segurança das aeronaves utilizadas; 
XXVII - Manter inventário das aeronaves utilizadas e pessoas e materiais 

transportados; 
XXVIII - Manter inventário de manutenção e reparo; 
XXIX - Manter inventário de Plano de Vôos realizados; 
XXX - Disponibilizar equipe de seguranças para proteção patrimonial e das 

pessoas envolvidas na resposta à emergência; 
XXXI - Estabelecer e manter contato com as Unidades Policiais Locais; 
XXXII - Monitorar as equipes de segurança contratadas; 
XXXIII - Documentar todas as ocorrências; 
XXXIV - Coordenar a elaboração de contratos durante a contingência; 
XXXV - Diligenciar o processo de compras;  
XXXVI - Diligenciar a disponibilização de recursos; 
XXXVII - Identificar prazos e locais de entrega para materiais ou equipamentos; 
XXXVIII - Enviar toda a documentação de compra, antes da desmobilização, 

para a Documentação, e; 
XXXIX - Montar barracas nas frentes de atuação. 
 
Das Atribuições e Responsabilidades da equipe de Co ntrole de Custo da 

Coordenação de Finanças:  
  
Art. 39. Cabe a equipe de Controle de Custos dar apoio a Coordenação de 

Finanças através das seguintes ações: 
 
I - Controlar os custos materiais, equipamentos e pessoal utilizado na resposta 

à emergência; 
II - Elaborar relatórios diários completos de todos os custos, materiais, 

equipamentos, pessoal técnico, envolvidos na resposta à contingência; 
III - Elaborar relatório de custo individual de cada tipo de material utilizado na 

resposta à contingência; 
IV - Elaborar analise critica de custo do uso de materiais na resposta à 

emergência;  
V - Elaborar relatório de custo individual de cada equipamento; 
VI - Elaborar analise critica do uso de equipamentos na contingência;  
VII - Elaborar relatório de custo do pessoal envolvido na resposta à 

contingência, e; 
VIII - Gerenciar e processar folha de pagamento do pessoal próprio envolvido 

na resposta a contingência. 
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CAPÍTULO V - DOS INSTRUMENTOS DO PNC 
 
Art. 23. São instrumentos do PNC: 
I - Os Planos de Emergência Individuais, de Área e Regionais – Planos 

elaborados e consolidados pelos portos organizados, instalações portuárias 
plataformas e suas instalações de apoio, bem como por um conjunto de organizações 
públicas e privadas de uma área ou região, para combate a incidentes de poluição por 
óleo e produtos perigosos; 

 
II - Os Planos de Ação dos Órgãos Estaduais e Federais de Meio Ambiente 

para incidentes de poluição por óleo – planos dos órgãos públicos federais, estaduais 
e municipais para o caso de incidentes de poluição por óleo; 

 
III - O Sistema de Informações sobre Incidentes de Poluição por Óleo nas 
Águas Jurisdicionais Brasileiras (SISNOLEO) - Sistema de Informações, com 

acesso em tempo real pelas Coordenações Setoriais e Operacionais e com 
capacidade de coletar, analisar, gerir e disseminar informações relevantes ao 
atendimento aos incidentes de poluição por óleo, tais como inventários de 
equipamentos e materiais, diretório de especialistas, lista dos Planos de Emergência 
Individuais e de Área, etc; 

 
IV - O Serviço Meteorológico Marinho – Serviço operado pelo Centro de 

Hidrografia da Marinha do Brasil, que elabora previsões meteorológicas para a área 
marítima de responsabilidade do Brasil; 

 
V - O Serviço de Previsão Meteorológica Nacional – Serviço operado pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que elabora previsões meteorológicas 
para todo o território nacional; 

 
VI - As Redes Hidro-meteorológicas – Serviços de previsão 

hidrometeorológicas para todo o território nacional; 
 
VII - As Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo (Cartas SAO) – Cartas 

destinadas à caracterização das áreas adjacentes às águas jurisdicionais brasileiras, 
por meio de documentos cartográficos para planejamento e condução das ações de 
resposta a incidentes de poluição por óleo; 

 
VIII - O Programa de Exercícios Simulados – Programa de exercícios 

simulados de emergência elaborado pela Autoridade nainal do PNC e conduzidos pelo 
comando Unificado do PNC, destinados ao aperfeiçoamento, revisão e atualização do 
PNC; 

IX - Os Centros de Resgate e Salvamento da Fauna – Centros de Pesquisa e 
Jardins Zoológicos estabelecidos pelo Poder Público para apoiar o resgate e 
salvamento da fauna atingida por incidente de poluição por óleo; 

 
X - Termos de Cooperação – entendimentos formais firmados tendo como 

propósito a cooperação ampla, tanto na troca de informações e atualização 
tecnológica, quanto nas ações de resposta a incidentes de poluição por óleo. 

 
CAPITULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIA S 
 
Art. 24. As instituições componentes do Comando Unificado do PNC, dentro da 

área de suas competências, expedirão, isoladamente ou em conjunto, no prazo de um 
ano a partir da data de publicação deste Decreto, atos normativos visando disciplinar 
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os procedimentos necessários ao cumprimento de suas atribuições e 
responsabilidades estabelecidas no PNC. 

 
Art. 25. Caberá à Autoridade Nacional do PNC organizar, editar e publicar em 

um único documento, na forma de manual, as disposições contidas neste decreto, o 
regimento interno da Comissão Coordenadora, os atos normativos de que trata o 
artigo anterior, assim como atos normativos complementares expedidos pela 
Comissão Coordenadora. 

 
Art. 26. As instituições componentes do Comitê de Suporte, por ocasião da 

mobilização ou acionamento do PNC, prestarão apoio operacional às ações em 
andamento, diretamente a respectiva Coordenação Setorial ou ao Coordenador 
Operacional, conforme solicitado. 

 
Art. 27. A Autoridade Nacional do PNC, exercida pelo Ministério do Meio 
Ambiente, desenvolverá e implantará, no prazo de dezoito meses a partir da 

data de publicação deste Decreto, o Sistema de Informações sobre Incidentes de 
Poluição por Óleo em Águas Jurisdicionais Brasileiras - SISNOLEO, estabelecendo os 
procedimentos necessários para o acesso ao sistema e a sua permanente atualização. 

 
Parágrafo Único. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA será responsável pela operação e atualização do 
SISNOLEO. 
 
Art. 28. A Autoridade Nacional do PNC expedirá, no prazo de um ano a partir 

da data de publicação deste Decreto, as normas e especificações técnicas 
necessárias à elaboração e à padronização das Cartas de Sensibilidade Ambiental ao 
Óleo. 

Art. 29. As instituições componentes da Comissão Coordenadora do PNC 
incluirão no Plano Plurianual do Governo Federal, na previsão de seus 

orçamentos, recursos financeiros específicos para implantação e manutenção das 
suas respectivas estruturas para cumprimento das atribuições previstas no PNC. 
Parágrafo Único. As instituições componentes da Comissão Coordenadora do PNC 
poderão estabelecer, se for o caso, Termos de Cooperação, Convênios e Contratos 
com setores da indústria do petróleo e do transporte aquaviário, com as autoridades 
portuárias e outras entidades pertinentes. 

 
Art. 30. As instituições componentes do Comando Unificado  do PNC indicarão, 

nas suas estruturas organizacionais, setor responsável pelo cumprimento das 
atribuições previstas no PNC, alocando os recursos humanos e materiais necessários. 

Art.31. As instituições componentes do Comando Unificado do PNC 
implementarão, no prazo de oito meses a partir da data de publicação deste Decreto, 
programas internos de capacitação e treinamento para o seu pessoal envolvido no 
cumprimento das respectivas atribuições previstas no PNC. 

Art. 32. O Comando Unificado do PNC elaborará e expedirá, no prazo de oito 
meses a partir da data de publicação deste Decreto, programa nacional de 
treinamento e de exercícios simulados do PNC para o pessoal das instituições 
envolvidas, de modo a possibilitar a padronização dos procedimentos a serem 
adotados por ocasião do acionamento do PNC. 

Art. 33. Caberá à Secretaria Nacional de Defesa Civil – SEDEC/MI, em apoio 
direto ao Coordenador Operacional, efetuar a mobilização do 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. 
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Art. 34. As propostas de alterações do PNC poderão ser encaminhadas à 
Secretaria Executiva da CU-PNC por qualquer instituição do Comitê de Suporte. 

 
§ 1º Após apreciação pelo Comitê, as propostas de mudança serão 

encaminhadas pela Secretaria Executiva aos órgãos competentes para as 
providencias necessárias. 

 
§ 2º Independentemente das alterações previstas deste artigo, o PNC será 

revisado pelo Comitê de Suporte a cada cinco anos.  
 
Art. 35. O Poder Executivo ampliará o escopo do PNC, no prazo de sessenta 

meses a partir da data de publicação deste Decreto, para incluir os incidentes de 
poluição por substâncias nocivas e perigosas. 

 
Art. 36. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, de de 

2003; 182o da Independência e 115o da República. 
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ANEXO VI 
ORGANOGRAMA  DO PNC  
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ANEXO VII  
Composição dos Recursos do PNC  

 

 
 

 

 I - Recursos do PNC para incidentes na Região Sul ou Sudeste = Recursos 

do PRC da  Região Sul e recursos  do PRC da Região Sudeste. 

 

 III - Recursos do PNC para incidentes na Região Centro Oeste = Recursos 

do PRC da  Região Centro Oeste e recursos do PRC da Região Sudeste. 

 

 III - Recursos do PNC Incidentes na Região Norte ou Nordeste = Recursos 

do PRC da Região Norte e recursos do PRC da Região Nordeste. 

 Caso seja necessário recursos adicionais para o combate ao incidente 

caber ao Comando Unificado do PNC o acionamento do PRC eu julgar mais 

adequado. 
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ANEXO VIII 
ACIONAMENTO DO PNC  
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ANEXO IX  -  FORMULÁRIO PADRÂO DE COMUNICAÇÃO INICI AL DO 
INCIDENTE 

  
1 – Identificação do navio ou instalação que origin ou o incidente.  
Nome do Navio:  
Nome da Instalação:  
( ) Sem condições de informar.  
 
2 – Data e hora da observação.  
Hora:  
Dia/mês/ano:  
3 – data e hora estimada do incidente.  
Hora:  
Dia/mês/ano:  
4 – Localização Geográfica da origem do incidente.  
Longitude:  
Latitude:  
5 – Tipo de Óleo Derramado.  
Tipo de Óleo:  
Volume estimado de ..........m³  
( ) Sem condições de informar.  
6 – Causa provável do incidente:  
( ) Sem condições de informar.  
7 – Situação atual da descarga.  
( ) paralisada; ( ) não foi paralisada; ( ) sem condições de informar.  
8 – Ações iniciais que foram tomadas.  
( ) acionado Plano de Emergência Individual;  
( ) foram tomadas outras providências, a saber: 

__________________________________  
( ) não foi tomada nenhuma ação até o momento que seja do meu 

conhecimento.  
 
9 – Data e hora da comunicação.  
Hora:  
Dia/mês/ano:  
10 – Identificação do comunicante.  
Nome completo:  
Função no navio ou instalação:  
Telefone de contato:  
11 – Outras informações julgadas úteis:  
 
 

 




