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 O petróleo é a principal fonte primária de energia na atualidade e é, também, 

insumo básico para a produção de diversos produtos. Alguns estudos projetam um 

aumento de 24% na produção e no consumo de petróleo, assim como um de aumento de 

25% na demanda de combustíveis líquidos, entre 2010 e 2035, o que aponta a 

continuidade da dependência deste recurso nos próximos anos. Paralelamente, tem-se no 

Brasil a perspectiva de exploração de cerca de 50 bilhões de barris de óleo na área do 

pré-sal. Há, portanto, uma tendência de aumento dos acidentes envolvendo 

derramamento de óleo, a categoria de maior participação dentre os acidentes registrados 

no país entre 2006 e 2011 pelo IBAMA. Estes eventos provocam grandes perdas nos 

serviços prestados pelos ecossistemas, sendo as compensações associadas 

regulamentadas pela legislação de cada governo e também através de acordos 

internacionais. Este trabalho propõe uma metodologia, fundamentada nas técnicas de 

valoração econômica dos recursos naturais, para estimar valores de compensação a 

partir da análise das perdas dos serviços ambientais derivados dos danos aos ambientes 

marinhos e costeiros. Ademais, é analisado o quadro legal brasileiro e a estrutura de 

países selecionados para atribuição de compensações e penalidades ambientais nos 

casos de contaminação por óleo. 
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 Oil is currently the most consumed primary energy source and it is also a basic 

feedstock for several goods. Some studies project a 24% increase in oil production and 

consumption, as well as a 25% increase in the demand for liquid fuels between 2010 

and 2035, which points out the continuation of the dependence on this resource for the 

years to come. Simultaneously, in Brazil there is a perspective of exploring around 50 

billion barrels of oil in the pre-salt area. Therefore, an upward trend in accidents 

involving oil spills can be expected. These incidents are most frequent among 

environmental accidents recorded in the country between 2006 and 2011, according to 

the Brazilian Institute for the Environment (IBAMA). These events cause great losses to 

the services provided by ecosystems. The compensations for such events are regulated 

by local governments and also by international agreements. This dissertation proposes a 

methodology, based on economic valuation techniques, to estimate compensation values 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O petróleo é a principal fonte primária de energia na atualidade, como indicam 

diversos estudos (IEA, 2011a; IEA, 2011b; EIA, 2011) e, além disso, a escala dos bens 

e serviços fornecidos por sua cadeia produtiva é muito vasta, atingindo custos 

considerados baixos mediante seus concorrentes (SZKLO; SCHAEFFER, 2006). A 

difusão de sua utilização e o consequente aumento da dependência deste combustível se 

ampliaram a partir da Primeira Guerra Mundial, caracterizando-o como uma das 

principais commodities
1
 do mercado mundial (FERNANDES, 2009). 

 O World Energy Outlook de 2011 (IEA, 2011b) estima que, em 2009, o petróleo 

correspondeu a 33% da demanda mundial de energia primária, sendo a fonte de energia 

com a maior participação. O estudo ainda apresenta que, após dois anos consecutivos de 

redução, o consumo de petróleo foi de 86,7 milhões de barris por dia (mb/d) em 2010 – 

o que representou um aumento de 3,1% em relação a 2009. Além disso, o estudo projeta 

que, em um cenário de manutenção das políticas vigentes (cenário Current Policies), a 

demanda mundial por petróleo será de 99mb/d em 2035, representando um aumento de 

15% em relação a 2010. 

 Embora se preveja que a produção mundial de petróleo convencional esteja em 

declínio (MARIANO, 2007), o estudo citado (IEA, 2011b) prevê um aumento de 13% 

no consumo de petróleo no Brasil e que o país estará em terceiro lugar entre os países 

que mais aumentarão a sua produção de petróleo até 2035. Desta maneira, espera-se 

uma expansão para o setor de óleo e gás (O&G) no país ao longo dos próximos anos e, 

consequentemente, o aumento da probabilidade de ocorrência de acidentes, o que 

justifica que sejam observadas práticas de segurança e proteção ao meio ambiente. 

 Ao consumo de petróleo estão associadas questões relacionadas à sua escassez e 

aos impactos ambientais gerados. Podem-se classificar os impactos relacionados ao 

petróleo em impactos no consumo, associados às mudanças climáticas e a poluição 

local, e em impactos na produção, caracterizados pela poluição associada à cadeia 

produtiva de petróleo, contemplando desde sua produção e beneficiamento até seu 

transporte para o consumidor final. Este trabalho objetiva analisar os impactos 

                                                 
1
 Entende-se commodity como produto de base em estado bruto. O petróleo é entendido como hard 

commodity por ser de origem mineral. 

2
 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações." 



2 

associados à produção, na ocorrência de um acidente ambiental envolvendo 

derramamento de óleo. 

 A ocorrência de diversos acidentes envolvendo derramamentos de óleo nos 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro entre os anos 90 e início dos anos 2000 

(CETESB, 2011b, 2011c; SCPA/FEEMA, 2002 apud MONTEIRO, 2003) gerou grande 

debate sobre o tema, culminando na aprovação da Lei do Óleo, Lei nº 9.966/2000. Além 

disso, é notável a produção acadêmica sobre o tema neste período, sendo discutidos 

múltiplos aspectos relacionados aos derramamentos, como suas causas básicas, efeitos 

da poluição e custos dos acidentes (POFFO, 2002; MARCELINO et al., 1992; LOPES 

et al., 2007; MONTEIRO, 2003, entre outros). 

 Paralelamente, a ocorrência de acidentes significativos envolvendo 

derramamentos de óleo no mundo, como o derramamento envolvendo os petroleiros 

Erika (em 1999) e Prestige (em 2002) estimulou diversas discussões sobre os efeitos e 

custos deste tipo de evento (GARZA-GIL; PRADA-BLANCO; VÁSQUEZ-

RODRÍGUEZ, 2005; LOUREIRO et al., 2006; THÉBAUD et al., 2005; KONTOVAS; 

PSARAFTIS; VENTIKOS, 2010, entre outros). Embora se observe uma significativa 

redução dos acidentes envolvendo petroleiros nos últimos anos, historicamente 

responsáveis pelo maior número de acidentes, e dos volumes derramados 

(KONTOVAS; PSARAFTIS; VENTIKOS, 2010), o acidente envolvendo a plataforma 

Deepwater Horizon no Golfo do México, em 2010, considerado o maior acidente 

envolvendo derramamento de petróleo da história dos Estados Unidos da América 

(GILL; PICOU; RITCHIE, 2012), provocou grandes discussões acerca da segurança das 

atividades do setor de O&G. 

 Dentre os desdobramentos destas discussões, tem-se que no Reino Unido, por 

exemplo, foi criado pelo Oil & Gas UK o grupo Oil Spill Prevention and Response 

Advisory Group (OSPRAG) para revisão das práticas do setor no país. Já no Brasil, o 

acidente envolvendo aquela plataforma motivou a retomada de um grupo de trabalho 

para discussão do Plano Nacional de Contingência Brasileiro (PNC), ainda inexistente 

(PEDROSA, 2012; JABLONSKI, 2012). 

No caso brasileiro, a obrigação de se implantar o PNC foi estabelecida através 

da Agenda 21, estabelecida na Rio 92 e na Resolução CONAMA 265/2000, promulgada 

após a ocorrência de um acidente na Baía de Guanabara no mesmo ano (MONTEIRO, 

2003). Esta resolução criou um grupo de trabalho para acompanhamento do caso e 

elaboração do PNC, que foi reconstituído após o acidente no Golfo do México 
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(PEDROSA, 2012; JABLONSKI, 2012). O texto do PNC, ainda não divulgado, foi 

finalizado em abril do corrente ano, e sofreu diversas alterações face o aprendizado 

alcançado com a ocorrência de novos incidentes na Bacia de Campos em 2011 e 2012 

(JABLONSKI, 2012).  

Verifica-se, portanto, que a ocorrência de acidentes está associada um esforço de 

melhoria dos instrumentos de gestão e resposta. Este fato fica claro também 

internacionalmente, quando se observa a evolução das convenções internacionais, mais 

especificamente a evolução da Civil Liability Convention, que foi criada a partir do 

acidente com o petroleiro Torrey Canyon, em 1969, e tiveram os valores praticados 

ampliados com a ocorrência de novos eventos, como os acidentes com os petroleiros 

Erika (1999) e Prestige (2002) (IOPC, 2012a). Também evidencia este fato a criação do 

Oil Pollution Act (OPA) de 1990 pelos Estados Unidos da América (EUA), após o 

acidente envolvendo o petroleiro Exxon Valdez e outros três derramamentos em 1989 

(OFIARA, 2002). 

A legislação brasileira prevê a reparação de danos ambientais, na Constituição 

da República (Artigo 225
2
, Inciso VII, §2º

3
), e a penalização de atividades lesivas ao 

meio ambiente (Artigo 225, Inciso VII, §3º
4
). A Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA, Lei nº 6.938/1981), em seu Artigo 4º, também obriga o poluidor a recuperar 

e/ou indenizar os danos causados. Uma metodologia para o cálculo das compensações 

financeiras para os danos ambientais e as perdas dos serviços ambientais é, portanto, 

uma forma de oferecer efetividade a estes mecanismos. 

Araujo (2011) afirma que atualmente não há um método a avaliação técnica de 

acidentes ambientais. Além disso, não são claras as exigências econômicas para imputar 

ao infrator os custos sociais do dano causado, além de não existir na legislação 

brasileira critérios definidos para o uso dos resultados da valoração econômica do dano 

                                                 
2
 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações." 

3
 "§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 

acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei." 

4
 "§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 

físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados." 
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ambiental. Por este motivo, esta autora afirma que é pertinente a órgãos públicos (dentre 

eles, o Ministério Público) estruturar-se para sua atuação quando da ocorrência de um 

dano ambiental.  

 A falta de uma regulamentação clara para as penalidades ambientais pode ser 

interpretada como um resquício da concepção de desenvolvimento pautado no 

paradigma da economia de fronteira, que norteou o modelo de desenvolvimento dos 

países latino-americanos, sobretudo entre as décadas de 60 e 80 (BECKER, 2005). Este 

termo foi cunhado pelo economista Keneth Boulding (BOULDING, 1996) e pressupõe 

um desenvolvimento econômico linear e sem fronteiras, sobretudo em termos 

ambientais. 

 Este pensamento começa a ser percebido como falacioso na sociedade, pois, 

como afirma Hueting (1980), a degradação ambiental possui consequências no 

crescimento econômico. Com o crescente aumento da consciência ambiental e 

agravamento dos efeitos da poluição, os recursos naturais começam a ser percebidos 

como finitos, como fica evidenciando pelas diversas publicações voltadas à discussão 

do desenvolvimento e meio ambiente nas décadas 70 e 80, além das diferentes 

conferências relacionadas ao tema iniciadas nestas décadas (MAGRINI, 2001).  

 O aumento das reservas provadas no mundo, incluindo as brasileiras, e as 

perspectivas de exploração das reservas do pré-sal, considerada uma das maiores 

descobertas de reservas ocorridas no mundo nas últimas três décadas, reaqueceram o 

setor de O&G (BRAGA, 2012; IEA, 2011b; OPEC, 2011). Prevê-se ainda que a oferta 

de petróleo no mundo cresça aproximadamente 19% até 2020 em relação a 2011, que 

possivelmente será superior à demanda mundial neste ano (MAUGERI, 2012). 

 Devido a estas perspectivas, é possível inferir que os acidentes envolvendo 

derramamentos de petróleo tendem a se tornar mais frequentes, requerendo maior 

preparo técnico e institucional em uma eventual ocorrência. A estrutura de resposta 

brasileira tem sido questionada, como se verifica em diversos trabalhos acadêmicos 

recentes, tais como as discussões propostas por Calixto (2011) e Pedrosa (2012), 

sobretudo devido à ausência de um Plano Nacional de Contingência (PNC).  

 Quando os custos da degradação ecológica não são compensados por seu 

gerador, afetando o bem estar de outros agentes econômicos, diz-se que estes custos 

geram externalidades. Quando os custos das atividades produtivas passam a ser 

planejados sem considerar a internalização dos custos ambientais, incorre-se em uma 

apropriação do capital natural, na qual os benefícios são providos para alguns usuários 
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de recursos ambientais, sem que estes compensem os custos incorridos por usuários 

excluídos (SEROA DA MOTTA, 1997). 

 A discussão sobre pagamento por serviços ambientais surge em paralelo ao 

questionamento das políticas e instrumentos ambientais da década de 80, instrumentos 

de comando e controle (que tinham como característica um a imposição de normas e 

impostos), em consonância com a expansão dos instrumentos econômicos com 

ferramentas para a gestão ambiental (MAGRINI, 2001). Apesar do tema já ter sido 

explorado em um estudo americano de 1926, segundo Laurans, Leménager e Aoubid 

(2011), a valoração ambiental ganhou maior visibilidade após a publicação do artigo 

“Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital” na revista Nature, em 

1997 (CONSTANZA et al., 1997).  

 Os custos privados são assim chamados por atingirem um pequeno grupo de 

indivíduos diretamente envolvidos em atividades que possuem preço de mercado 

definido. Nos casos de derramamentos por petroleiros (embarcações transportando 

petróleo), os danos podem ser compensados através do fundo “International Oil 

Pollution Compensation Fund” ou IOPC Fund, conforme será discutido em maior 

profundidade no item 3.1, financiado por organizações do setor e que tem como 

propósito prover indenizações por danos causados pela poluição por hidrocarbonetos 

resultantes da descarga acidental de navios.  

 De acordo com o United Nations Environment Programme (UNEP, 2006), os 

vazamentos de petróleo provocam impactos severos nos ecossistemas marinhos e 

costeiros, e as políticas públicas para prevenção destas ocorrências têm, historicamente, 

se provado ineficientes. O presente trabalho objetiva demonstrar que o pagamento das 

compensações relacionadas às perdas dos serviços ambientais decorrentes de um 

derramamento offshore não são suficientes quando tratadas no contexto das convenções 

internacionais e que, no caso brasileiro, as políticas de resposta também não são 

eficazes para garantir a recuperação do ambiente degradado e a compensação dos danos 

decorrentes. 

 Por estes motivos, propõe-se uma metodologia para a avaliação das perdas da 

qualidade e/ou quantidade dos serviços dos ecossistemas costeiros e marinhos, baseada 

no conceito de valoração econômica do meio ambiente, a partir da identificação dos 

serviços ambientais afetados. Para tal fim são considerados os conceitos de capital 

natural e de serviços ecossistêmicos, também chamados serviços ambientais – embora 

haja autores que diferenciem os termos (PEIXOTO, 2011) – apresentados pelo 
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Millennium Ecosystem Assessment (MEA) em seus relatórios, entre eles o Ecosystems 

and Human Well-being (MEA, 2003) e os métodos de valoração apresentados em 

DeFries e Pagiola (2005). 

 Apesar de acidentes envolvendo derramamentos de líquidos combustíveis, 

sobretudo devido ao transporte terrestre destas substâncias (IBAMA, 2011, 2012) 

representarem uma questão bastante relevante no Brasil, optou-se pelo estudo da 

exploração e produção e demais atividades offshore do setor de O&G, como o 

transporte por via marítima. Esta escolha está fundamentada no fato de que a produção 

marítima correspondeu, em 2010, à média de 91,2% do total nacional da produção de 

petróleo no país, sendo o Estado do Rio de Janeiro responsável por cerca de 97,0% 

desta produção (EPE, 2011a). Há, atualmente, uma grande perspectiva de ampliação da 

exploração e produção offshore nas áreas do pré-sal (BRAGA, 2012), além da previsão 

de aumento da exploração e produção deste recurso no país até 2035 (EIA, 2011a). 

 O trabalho está estruturado em cinco capítulos. Após a introdução, no Capítulo 

2, o setor de petróleo é contextualizado e apresenta-se um breve histórico da utilização 

do petróleo, sua participação na matriz energética mundial e brasileira, bem como as 

projeções de consumo deste recurso elaboradas pelo relatório World Energy Outlook de 

2011. Neste capítulo, também são apresentados os principais acidentes que envolveram 

derramamento de petróleo no Brasil e no mundo, os principais impactos ambientais da 

poluição por óleo e as principais técnicas de limpeza. 

 O Capítulo 3 discorre sobre a gestão de derramamentos de petróleo no mundo e 

no Brasil. São apresentadas as principais convenções internacionais ligadas ao tema e 

discutidos os seus mecanismos para o pagamento de compensações financeiras. Ainda 

em relação à gestão internacional, são listados os modelos do Reino Unido e dos EUA 

para pagamento de compensações aos danos causados por petróleo. Este capítulo 

também discute o quadro legal e o quadro institucional existentes no Brasil para a 

gestão de derramamentos e apresenta uma metodologia atualmente utilizada para 

pagamento de compensações, evidenciando a inexistência de uma legislação brasileira 

específica para o tema. 

 O Capítulo 4 apresenta a proposta metodológica para avaliação das 

compensações em casos de derramamento de petróleo. A metodologia está 

fundamentada na economia do meio ambiente e propõe a utilização de métodos de 

valoração econômica para avaliação das perdas dos serviços ambientais decorrentes 

destes eventos. Neste capítulo, são abordados os princípios da economia do meio 
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ambiente e expõe-se o conceito de capital natural, os métodos de valoração ambiental, 

além de trabalhos que realizaram estimativas do custo de acidentes e das compensações 

relacionadas.  

 Finalmente, o Capítulo 5 apresenta as conclusões resultantes das discussões 

realizadas ao longo no trabalho. São realizadas sugestões para a inclusão da 

metodologia proposta para compensação dos danos devido aos impactos causados pelos 

derramamentos no quadro legal brasileiro, sendo apontados os principais aspectos legais 

que dificultam sua adoção. Este capítulo sumariza os principais aspectos relacionados às 

práticas internacionais e as diversas dificuldades para a definição de compensações 

existentes na legislação brasileira. 
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2. PETRÓLEO E ACIDENTES AMBIENTAIS 

 

 A Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Marinha 

(IMO/MARPOL 73-78, 1997) define, em seu Anexo I, óleo como “petróleo em 

qualquer forma, incluindo óleo cru, óleo combustível, graxa, refugo de óleo e produtos 

refinados”. A Lei nº 9.478/1997 define, na sua seção II, Artigo 6º, petróleo como “todo 

e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado natural, a exemplo do óleo cru e 

condensado” e a Lei nº 9.966/2000 define óleo como "qualquer forma de 

hidrocarboneto (petróleo e seus derivados), incluindo óleo cru, óleo combustível, borra, 

resíduos de petróleo e produtos refinados", sendo estas as definições consideradas neste 

trabalho. 

 O petróleo é conhecido desde a antiguidade nas formas, entre outras, de betume, 

asfalto e alcatrão e é utilizado como impermeabilizante ou inflamável, com finalidades 

bélicas, entre outros usos. No entanto, o primeiro poço comercial para exploração de 

petróleo (com apenas 21m de profundidade) data de 1859, no estado da Pensilvânia, 

EUA. O início do interesse econômico pelo petróleo se deu no século XIX, devido a sua 

utilização na iluminação pública, substituindo óleo de baleia, segundo Fernandes 

(2009), e/ou o gás proveniente da destilação do carvão vegetal, segundo Neto e Costa 

(2007). Este interesse declinou com o avanço do conhecimento em energia elétrica e 

amplificou-se com a invenção dos motores a gasolina e a diesel, no final do século XIX 

e início do século XX (NETO; COSTA, 2007). 

 O primeiro registro de descoberta de petróleo no Brasil data de 1939, no poço 

terrestre DNPM-163, em Lobato, bairro da periferia de Salvador, Estado da Bahia 

(OLIVEIRA, 2007). De acordo com Oliveira (2007), este poço, ainda que considerado 

antieconômico, incentivou a produção de petróleo no Recôncavo Baiano, “resultando na 

descoberta da primeira acumulação comercial de petróleo do país, o Campo de 

Candeias, em 1941”. 

 A exploração marítima de petróleo no país foi iniciada em 1969, após a 

descoberta do poço de Guaricema, no litoral do Sergipe, de forma ainda considerada 

não comercial até que o aumento do preço do barril de petróleo a viabilizou. A produção 

em águas rasas começou na década de 70, no Estado do Rio de Janeiro, e em águas 

profundas, na década de 90, também neste estado (Oliveira, 2007). O crescimento da 

produção brasileira foi bastante acentuado a partir de 1980, culminando no atingimento 
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da autossuficiência na produção em 2006 (GOLDEMBERG; MOREIRA, 2005; 

GOLDEMBERG; LUCON, 2007). 

 A indústria petrolífera é frequentemente subdividida em upstream, middlestream 

e downstream. O segmento de upstream compreende a pesquisa ou prospecção do 

petróleo, a perfuração e a recuperação de poços, e o desenvolvimento e produção de 

petróleo e gás natural, sendo frequentemente referido como o segmento de Exploração e 

Produção (E&P), já o middlestream compreende o transporte de óleo e o seu refino e, 

finalmente, o segmento downstream envolve o transporte de produtos derivados do 

petróleo, como combustíveis, até consumidor final (PALMA, 2001). A produção de 

petróleo pode ser onshore (terrestre) ou offshore (marítima). 

 A partir de 2007, apesar dos esforços para o incentivo a fontes alternativas de 

energia, sobretudo para utilização como combustível em veículos, observa-se no Brasil 

uma nova etapa de reaquecimento da indústria do petróleo. Isto se deve, sobretudo, à 

descoberta de novas reservas na camada pré-sal, estimadas em 50 bilhões de barris de 

óleo de 29ºAPI, considerado de boa qualidade (BRAGA, 2012). Também se deve às 

mudanças no marco regulatório para a exploração e produção de petróleo e gás natural, 

que introduziram dois novos tipos de contrato internacional de petróleo
5
 e criaram uma 

nova estatal de petróleo (a Pré-Sal Petróleo S.A – PPSA), através da Lei nº 

12.304/2010, ampliando o horizonte da exploração e, consequentemente, as 

perspectivas de produção de seus derivados. 

 O pré-sal pode ser definido como uma série de rochas, que ocupam uma área de 

122 mil km², localizadas abaixo da camada de sal (considerada a divisão laminar das 

rochas que formam a crosta terrestre), entre as Bacias de Santos, Campos e Espírito 

Santo, tendo dimensões de cerca de 800 km de comprimento e até 200 km de largura 

(DERMAN; MELSHEIMER, 2010). As reservas estão localizadas em uma camada 

anterior em relação à chamada camada pós-sal, na qual ocorrem as formações da crosta 

e tem acesso mais difícil por estar em maior profundidade. A Petróleo Brasileiro S.A. 

(PETROBRAS) tem como meta a geração de mais de um milhão de barris diários de 

óleo, provenientes desta camada, em 2017, nas áreas em que opera (PETROBRAS, 

2011).  

  

                                                 
5
 A saber: contrato de cessão onerosa, regulamentado através da Lei nº 12.276/2010 e contrato de partilha 

de produção, regulamentado através da Lei nº 12.351/2010. 
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2.1. Petróleo e Energia 

 

 O petróleo é uma fonte de energia primária
6
 utilizada como insumo de produção 

em uma grande quantidade de produtos e, devido à ausência de um substituto em escala, 

de difícil substituição no curto prazo (SZKLO; SCHAEFFER; 2006). Ademais, seus 

derivados possuem demandas de curto e médio prazo pouco elásticas a variações nos 

preços, o que decorre de sua característica como recurso de baixa substituibilidade 

(CANELAS, 2007). 

 Além disso, por diversos motivos, a indústria do petróleo é a única indústria de 

energia que possui alcance global atualmente (SZKLO; SCHAEFFER; 2006). Por estes 

motivos, a demanda por petróleo e seus derivados deve ser atendida no curto prazo 

assegurar o nível de atividade econômica, independentemente do nível corrente de 

preços do petróleo (CANELAS, 2007), caracterizando a atual dependência deste 

recurso.  

 Atualmente o petróleo é a principal fonte de energia primária do mundo. De 

acordo com o anuário estatístico da empresa BP (BP, 2012a), considerado uma 

referência no setor de O&G, em 2011 o consumo mundial de energia primária foi de 

12.274,6 milhões de toneladas de óleo equivalente (Mtoe), representando um aumento 

de 2,5% em relação ao ano anterior. Deste total, cerca de 33% foi obtido através do 

consumo petróleo (cuja produção aumentou 1,3% em relação a 2010) e cerca de 24% 

através do consumo de gás natural. 

 Em 2009, segundo o Key World Energy Statistics, da Agência Internacional de 

Energia (International Energy Agency – IEA, 2011a), o total de energia primária 

ofertada no mundo foi de 12.150,19 Mtoe, um aumento de cerca de 99% em relação a 

1973, e o total consumido de 8.352,77 Mtoe, um aumento de cerca de 79% em relação 

ao mesmo ano; apresentados na Tabela 2.1. Em relação a estes dados, é notável ainda 

que, em 2009, o petróleo representou aproximadamente 33% da oferta mundial de 

energia primária e foi a fonte responsável por cerca de 41% do consumo mundial de 

energia. 

                                                 
6
 Entende-se como fonte de energia primária o recurso energético disponível na natureza, podendo ser 

utilizada com ou sem transformação para a geração de trabalho. São fontes primárias, além do petróleo: o 

gás natural, o carvão mineral e o vegetal, a lenha, a energia hídráulica, solar e eólica, de biomassa, 

oceânica e geotérmica. 
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Tabela 2.1: Produção e consumo de energia primária no mundo. Fonte: adaptado de IEA (2011a). 

Fonte 

Uso 

Carvão e 

turfa 

Óleo 

cru 

Derivados 

de 

petróleo 

Gás 

natural 

Nu-

clear 

Hidráu-

lica 

Biocom-

bustíveis e 

biomassa
a 

Outros
b 

Total 

1973 

TEPO
c
 1.500,95 2.866,65 -51,37 978,85 53,05 110,19 646,76 6,00 6.111,08 

Consumo 

Final Total 
638,71 22,15 2.226,56 652,61 - - 618,71 515,61 4.674,35 

Indústria 360,39 16,42 432,55 357,44 - - 89,40 286,35 1.542,54 

Transporte
d
 33,00 - 1.018,37 17,72 - - 0,24 10,60 1.079,93 

Outros 239,31 0 520,83 259,08 - - 529,07 218,67 1.766,97 

Fins não 

energéticos 
6,01 5,73 254,81 18,37 - - - - 284,92 

2009 

TEPO
c
 3.299,51 4.095,59 -108,18 2.540,22 703,31 279,64 1.237,67 102,42 12.150,19 

Consumo 

Final Total 
831,9 31,45 3.430,68 1.265,86 - - 1.080,04 1.712,84 8.352,77 

Indústria 644,15 10,89 309,71 441,32 - - 186,15 689,9 2.282,12 

Transporte
d
 3,36 - 2.135,62 70,2 - - 51,54 23,38 2.284,1 

Outros 147,35 0,2 432,72 617,85 - - 842,35 999,56 3.040,02 

Fins não 

energéticos 
37,05 20,36 552,62 136,5 - - - - 746,53 

(a) Valores estimados. 

(b) Inclui geotérmica, solar, eletricidade, calor, eólica e outros. 

(c) Total de Energia Primária Ofertada 

(d) Inclui aviação e navios. 

 A estimativa do World Energy Outlook (WEO) de 2011 (IEA, 2011b) é de que a 

demanda mundial de energia foi de 12.132Mtoe em 2009, na qual a participação do 

petróleo como fonte foi equivalente a cerca de 33%. Nesse estudo, a agência realizou 

uma projeção da oferta e da demanda de energia até o ano de 2035, baseando-se em três 
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diferentes cenários. Um destes cenários é de referência (pressupondo a continuação das 

políticas públicas e medidas tomadas até meados de 2011), enquanto os outros dois 

consideram mudanças nas políticas públicas, sobretudo em relação à agenda ambiental, 

com destaque em medidas de controle das mudanças climáticas. 

 Levando-se em consideração o cenário New Policies Scenario (que admite a 

implementação das medidas governamentais anunciadas até 2035), tem-se que até 2035 

ainda será expressiva a demanda por combustíveis fósseis, porém com menor 

predominância, devido ao acentuado aumento da participação das energias renováveis 

(ver Tabela 2.2). Neste cenário, a demanda mundial por petróleo atingirá 99,2mb/d em 

2020 e 99,4mb/d em 2035, aumentando cerca de 7% e 15%, respectivamente, em 

relação a 2010 – o que é coerente com o aumento da demanda observado (IEA, 2011b). 

Tabela 2.2: Demanda mundial de energia no New Polices Scenario (em Mtoe). Fonte: adaptado de 

IEA (2011b). 

   

New Polices 

Scenario 

Participação das 

Fontes 

Incremento em 

relação a 2009 

 

1980 2009 2020 2035 2020 2035 2020 2035 

Carvão 1.792 3.294 4.083 4.101 28% 24% 24% 25% 

Petróleo 3.097 3.987 4.384 4.645 30% 27% 10% 17% 

Gás 1.234 2.539 3.214 3.928 22% 23% 27% 55% 

Nuclear 186 703 929 1.212 6% 7% 32% 72% 

Hidráulica 148 280 377 475 3% 3% 35% 70% 

Biomassa e lixo 749 1.230 1.495 1.911 10% 11% 22% 55% 

Outros renováveis 12 99 287 690 2% 4% 190% 597% 

Total 7.219 12.132 14.769 16.961 100% 100% 22% 40% 

 De acordo com cenários do International Energy Outlook (IEO), da agência de 

energia norte americana, a demanda de energia mundial passará de 504,7 quadrilhões de 

Btu em 2008 para 769,8 quadrilhões de Btu em 2035, sendo o maior incremento 

(equivalente a 2,9%) associado à demanda do continente asiático (EIA, 2011). Este 

mesmo estudo aponta que o consumo de petróleo e de outros combustíveis líquidos no 

mundo passará dos 97,6mb/d em 2010 até a marca de 112,2 milhões de barris por dia 



13 

em 2035, um incremento de aproximadamente 30%, que revela a manutenção de uma 

forte dependência de petróleo nos próximos anos
7
.  

 O Gráfico 2.1 apresenta o consumo final por fonte no Brasil entre os anos de 

2001 a 2010 elaborado no Balanço Energético Nacional (BEN) de 2011 (EPE, 2011a). 

Este gráfico revela que o gás natural, o petróleo e seus derivados foram as fontes de 

energia primária que atenderam a cerca de 50% do consumo nacional de energia no 

período mencionado, caracterizando, portanto, a relevância dessas fontes de energia na 

matriz energética brasileira. 

 

Gráfico 2.1: Consumo final de energia por fonte entre 2011 e 2010. Fonte: elaboração própria a partir 

do BEN de 2011 (EPE, 2011a). 

 Estimativas para o Brasil, realizadas pelo WEO, considerando o New Policies 

Scenario, apontam que a demanda por energia primária no país aumentará de 237Mtoe 

em 2009 para 336Mtoe em 2020 e para 421Mtoe em 2035 (IEA, 2011b). Neste trabalho 

é previsto que, no cenário mencionado, a demanda por petróleo no país passará de 

2,3mb/d em 2010 para 2,5mb/d em 2020 e para 2,6mb/d em 2035, o que representará 

um crescimento de cerca de 8,5% e 13%, respectivamente.  

 Desta maneira, verifica-se que atualmente há forte dependência do consumo de 

petróleo como fonte de energia no Brasil e no mundo, com sua participação variando 

                                                 
7
 A análise desta agência, assim como a realizada pelo WEO, é baseada em cenários e as projeções 

apresentadas são em relação o Reference Scenario, que desconsidera regulações e políticas futuras, que 

possam alterar significativamente os mercados de energia. 
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entre 33 a 55% da oferta mundial de energia, e também uma acentuada tendência de 

manutenção desta dependência, conforme descrevem as projeções apresentadas no 

relatório WEO e no relatório IEO. Estes estudos, à exceção de um dentre os três 

cenários analisados no WEO, apontam ainda crescimento da demanda de petróleo 

mundialmente.  

 Em relação à oferta, o WEO aponta que a produção mundial de petróleo, 

considerando os ganhos de processamento (que corresponde ao aumento do volume da 

oferta que ocorre devido ao refino de petróleo bruto) atende a demanda nos três cenários 

considerados para as projeções. Em relação ao ano de 2010, o aumento da produção de 

óleo, considerando o cenário New Policies Scenario, atingirá cerca de 15% em 2035 e 

cerca de 7,5% em 2020. 

 O WEO também realiza projeções para o crescimento da produção brasileira, 

que correspondem ao aumento de 2,1mb/d em 2010 para 4,4mb/d em 2020 e 5,2mb/d 

em 2035, considerando o New Policies Scenario. Neste cenário, o estudo ainda aponta 

que os maiores aumentos na produção de petróleo entre 2010 a 2035 serão provenientes, 

respectivamente, do Iraque, da Arábia Saudita, do Brasil, do Cazaquistão e do Canadá. 

 Analisando o cenário da oferta nacional de petróleo, tem-se que, segundo o 

BEN, no Brasil o gás natural, o petróleo e seus derivados, em conjunto, corresponderam 

a 47,9% da oferta interna de energia e a 51% da produção de energia primária em 2010 

(EPE, 2011a). A evolução da participação do petróleo e gás natural na última década 

pode ser acompanhada através do Gráfico 2.2. 

 

Gráfico 2.2: Oferta interna de energia por fonte entre 2011 e 2010. Fonte: elaboração própria a partir do 

BEN de 2011 (EPE, 2011a). 
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 O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), elaborado pela EPE (2011b), 

teve como elemento central do cenário de referência um desempenho da economia 

brasileira superior à média mundial até 2020. Este relatório prevê redução da 

participação de derivados de petróleo, no Brasil, de 37,8% em 2011 para 33,7% e 31,9% 

em 2015 e 2020, respectivamente – valores correspondentes, em termos absolutos, a 

98.660 mil tep em 2015 e a 118.656 mil tep em 2020. O PDE projeta a demanda de 

petróleo com base na demanda de derivados, obtendo a partir destes dados, a 

expectativa de demanda de 2,28mb/d em 2015 e de 3,16mb/d em 2020. 

 Ainda em relação à oferta de petróleo, o PDE prevê que, no Brasil, haverá 

aumento da produção de petróleo entre os anos de 2011 a 2020, como demonstrado no 

Gráfico 2.3. As previsões apresentadas neste gráfico acerca da produção brasileira de 

petróleo e gás são elaboradas com base em categorias: (i) contribuição prevista dos 

recursos não descobertos contratados em blocos exploratórios sob concessão até a 

Rodada 10 (RND-E); (ii) contribuição prevista dos recursos não descobertos em parte 

da área da União (RND-U); (iii) contribuição prevista dos recursos contingentes (RC), 

sustentados principalmente pelas acumulações do pré-sal, nas descobertas em estágio de 

avaliação exploratória em blocos sob concessão até a Rodada 10 e (iv) produção 

prevista das reservas totais (RT), nos campos já em desenvolvimento ou produção 

(EPE, 2011b). 

 

 Gráfico 2.3: Previsão de produção nacional de petróleo entre 2011-2020. Fonte: EPE (2011b). 
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representando um aumento de aproximadamente 60%. Assim, comparando a 

expectativa da demanda com a previsão da produção de petróleo, ambas apresentadas 

no PDE (EPE, 2011b), é possível inferir que já em 2011 houve uma produção de 

petróleo superior ao consumo nacional de derivados de petróleo, sendo o excedente 

mais expressivo a partir de 2015, como se demonstra no Gráfico 2.4. 

 

Gráfico 2.4: Produção potencial e demanda estimada de petróleo no Brasil. Fonte: elaboração própria a 

partir de EPE (2011b).  

 Verifica-se, portanto, que as previsões do PDE (EPE, 2011b) convergem com as 

previsões da IEA (IEA, 2011b) em relação ao aumento do consumo e ao crescimento da 

produção de petróleo brasileira. Desta maneira, supõe-se que com o aumento da 

produção nacional haverá expansão da indústria petrolífera no país, o que trará como 

consequência uma maior probabilidade da ocorrência de acidentes envolvendo 

derramamento de petróleo. 
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2.2.Acidentes ambientais – o caso dos derramamentos de óleo 

 

 O setor industrial em um passado recente era percebido como um dos principais 

propulsores do desenvolvimento da humanidade devido ao beneficio resultante de suas 

atividades. Contudo, o aumento do debate acerca do desenvolvimento a partir das 

décadas de 70 e 80
8
 e a ocorrência de graves acidentes industriais (sobretudo 

relacionados à indústria química e à de petróleo), entre outros fatores, modificaram a 

opinião pública e influenciaram a política ambiental (MAGRINI, 2001). Dentre os 

acidentes destas décadas, Martini Júnior e Gusmão (2003) destacam os ocorridos em 

1976 (em Sevezo, Itália), 1984 (em Bhopal, Índia; na Cidade do México, México e em 

Cubatão, Brasil) e 1989 (no Golfo do Alasca, EUA – caso Exxon Valdez). 

 O risco tecnológico e o risco ambiental somente alcançam maior destaque após a 

ocorrência de acidentes industriais maiores, como os mencionados, que estão definidos 

na Convenção nº 174 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo 

Decreto nº 4.085/2002. Segundo esta Convenção, a expressão "acidente maior" se refere 

a “(...) todo evento subitâneo, (...), no curso de uma atividade em instalação (...), 

envolvendo uma ou mais substâncias perigosas e que implica grave perigo, imediato ou 

retardado, para os trabalhadores, a população ou o meio ambiente” (OIT, [2002?]). 

 O CEDRE, Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les 

pollutions accidentelles des eaux, reporta a ocorrência de 157 acidentes entre 1970 e 

2012 envolvendo derramamento de hidrocarbonetos (CEDRE, 2012), dos quais 58 

ocorreram entre 2000 e 2012. Embora este seja um dos maiores bancos de dados 

consolidado para informações para derramamentos de petróleo e de substâncias 

químicas, há ausência de informação sobre diversos derramamentos, como os ocorridos 

no Brasil em 2000 e 2011, por exemplo. 

 O novo órgão americano BOEM (Bureau of Ocean Energy Management) 

apresentou, em 2012, um relatório (BOEM, 2012b) atualizando as estatísticas de 

derramamento de petróleo e outras substâncias tóxicas das atividades do setor de O&G 

na plataforma continental americana. De acordo com este relatório, entre 1964 a 2009, 

                                                 
8
 Como evidência desta afirmação, é possível mencionar a publicação do relatório “Os Limites do 

Crescimento”, em 1972, pelo Clube de Roma, a ocorrência da Conferência de Estocolmo no mesmo ano, 

o estabelecimento da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Comissão 

Brutland) em 1983 e a consequente publicação do relatório “Nosso Futuro Comum”, criação do IPCC em 

1988. 
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foram registrados 2.807 acidentes envolvendo derramamentos com volume superior a 

um barril, totalizando um vazamento total de 567.734 barris neste período. Neste 

trabalho os vazamentos foram divididos em categorias em função do volume e, dentre 

elas, os vazamentos de 1 a 9 barris corresponderam a 78% dos incidentes registrados. 

 Em 2010, destaca-se mundialmente a ocorrência do acidente com a plataforma 

Deepwater Horizon, da BP, no Campo de Macondo, no Golfo do México (GRAHAM et 

al., 2011). Este evento promoveu diversos questionamentos e modificações de 

parâmetros quanto à segurança operacional dos mecanismos de resposta a incidentes 

nos EUA. Assim, ampliou-se mundialmente o debate sobre a segurança nas atividades 

offshore, como demonstrado no Reino Unido, com a criação do Oil Spill Prevention and 

Response Advisory Group (OSPRAG) (OSPRAG, 2011) e no Brasil, com a 

reconstituição do grupo de trabalho criado pela Resolução CONAMA 265/2000 para 

elaboração do PNC (JABLONSKI, 2012; PEDROSA, 2012). 

 Este acidente pode ser considerado o maior acidente da história dos EUA, por ter 

provocado o vazamento estimado entre 4,4 a 4,9 milhões de barris
9
, superando os 264 

mil barris
10

 derramados pelo Exxon Valdez, ambos em áreas ambientais sensíveis 

(GILL; PICOU; RITCHIE, 2012). Em termos de acidente com unidades de perfuração, 

a explosão em Macondo foi o maior acidente, seguido do ocorrido na Plataforma A-21 

da Union Oil Company no Canal de Santa Barbara, em 1969, provocando um 

derramamento estimado entre 80 e 100 mil barris (GRAHAM et al., 2011). 

 No Brasil não foi identificado um relatório ou banco de dados oficial que 

apresente de forma consolidada o histórico de derramamentos de petróleo no país, à 

exceção dos relatórios de acidentes ambientais anuais que o IBAMA realiza, nos quais 

são registrados os volumes vazados nestas ocasiões (IBAMA, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012). A evolução do número de acidentes registrados nos relatórios do IBAMA, 

apresentada no Gráfico 2.5, demonstra uma tendência de crescimento das ocorrências 

desde o início da série, em 2006, até 2010, com ligeira redução em 2011.  

 

                                                 
9
 Conversão de 185 a 205 milhões de galões, considerando 1 galão equivalente a 0,024 barril. 

10
 Conversão de 11 milhões de galões, considerando 1 galão equivalente a 0,024 barril. 
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Gráfico 2.5: Evolução do número total de acidentes ambientais registrados pelo IBAMA entre 2006 e 

2011. Fonte: IBAMA (2012). 

 A análise dos relatórios de acidentes ambientais do IBAMA demonstra que a 

categoria com o maior número de ocorrências é a categoria "derramamento de líquidos", 

que corresponde a 29,5% do total de acidentes referente ao período de 2006 a 2010 

(IBAMA, 2011), como demonstra o Gráfico 2.6
11

. O relatório de acidentes ambientais 

ocorridos em 2011 (IBAMA, 2012) é o primeiro da série histórica dos relatórios de 

acidentes ambientais do IBAMA (IBAMA, 2008, 2009, 2010, 2011) a realizar o 

detalhamento do volume dos vazamentos ocorridos nesta categoria, sendo a categoria 

subdividida em "líquidos em Classe 3" (líquidos inflamáveis), "não classificados" 

(fluidos de perfuração, minérios, efluentes químicos e sanitários) e "outros", sendo a 

distribuição nestas categorias apresentadas no Gráfico 2.7.  

                                                 
11

 No relatório das ocorrências de 2011 (IBAMA, 2012), foram criadas categorias não existentes nos 

relatórios anteriores (IBAMA, 2008; IBAMA, 2009, 2010, 2011) que foram agregadas na categoria 

"Outros" do gráfico para o ano de 2011. 
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Gráfico 2.6: Número de acidentes registrados pelo IBAMA, por tipo de evento. Fonte: elaboração própria 

a partir de IBAMA (2011, 2012). 

 

Gráfico 2.7: Volume vazado por categoria do produto. Fonte: elaboração própria a partir de IBAMA 

(2012). 
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realizado na sua maioria por rodovias (IBAMA, 2011). Desta maneira, é possível inferir 

que parte dos acidentes ambientais em rodovias está relacionada ao setor de O&G.  

Tabela 2.3: Número de acidentes ambientais registrados por local entre 2006 e 2011. Fonte: elaboração 

própria a partir de IBAMA (2011, 2012). 

Local 2011 2006 a 2010 Total % 

Rodovia 233 636 869 33,55% 

Plataforma 94 135 229 8,84% 

Outro 89 336 425 16,41% 

Indústria 77 206 283 10,93% 

Armazenamento 58 83 141 5,44% 

Duto 53 70 123 4,75% 

Embarcação 43 147 190 7,34% 

Ferrovia 30 99 129 4,98% 

Posto de combustível 14 40 54 2,08% 

Terminal, portos, ancoradouros, etc. 11 86 97 3,75% 

Refinaria 8 - 8 0,31% 

Barragem 5 37 42 1,62% 

 Ainda de acordo com o relatório de acidentes ambientais ocorridos em 2011 

(IBAMA, 2012), cerca de 67% dos acidentes ocorreram na região Sudeste. O Estado de 

São Paulo apresentou o maior número de registros, com 177 acidentes, seguido pelo 

Estado de Minas Gerais, com 140, e o Estado do Rio de Janeiro, com 133 registros. A 

ocorrência de um maior número de acidentes nesta região pode estar associada à maior 

industrialização da região, especialmente no Estado de São Paulo. 

 São Paulo possui grande concentração de plantas químicas industriais, intenso 

tráfego de transporte de produtos perigosos, grande escoamento da produção oriunda 

dos campos de exploração de petróleo, próximos ao litoral paulista, e a presença de 

importantes portos marítimos com grande de movimentação de cargas (IBAMA, 2012). 

Ademais, também se pode creditar o maior número de acidentes neste estado a um 

possível maior reporte dos acidentes, devido à presença fiscalizatória da agência 
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ambiental deste Estado, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 

uma das agências ambientais mais atuantes do país.  

 Além disso, a região sudeste concentrava, em 2010, 7 das 15 refinarias 

brasileiras, das quais 4 estavam localizadas no Estado de São Paulo (POMBO, 2011). 

Às instalações de uma refinaria estão associadas diversas estruturas de recepção e 

entrega de petróleo bruto e dos produtos derivados, como dutos e caminhões de 

transporte (MARIANO, 2005), o que pode ampliar o risco de acidentes nas regiões em 

que se encontram, o que poderia justificar a maior frequência de acidentes no Estado de 

São Paulo evidenciadas no relatório do IBAMA (2012). 

 A CETESB mantém um Cadastro de Emergências Químicas (CADEQ), através 

do qual registrou 8.573 ocorrências de emergências químicas, no Estado de São Paulo, 

entre 1978 a março de 2011 (CETESB, 2011c). Este cadastro foi a mais abrangente base 

de dados sobre acidentes ambientais identificadas por este trabalho. Entre 1978 e 1983 a 

CETESB atuou basicamente em emergências envolvendo vazamentos de petróleo e 

derivados no mar, registrando, neste período, a ocorrência de 43 acidentes (CETESB, 

2011b, 2011c). A partir de 1983, este órgão passou a agir em outras atividades 

geradoras de acidentes, das quais se destaca o Transporte Rodoviário de Produtos 

Perigosos (ou TRPP), que respondeu por 57,7% dos acidentes de 2010 (CETESB, 

2011b). 

 As chamadas "manchas-órfãs", assim classificadas pela CETESB (2011b, 2012), 

são aquelas cuja fonte poluidora e, consequentemente, o responsável legal pelo seu 

tratamento, não são identificados. Elas podem ter origem terrestre, surgindo a partir do 

descarte de substâncias oleosas na rede pluvial, ou marítima, surgindo a partir do 

vazamento das embarcações (CETESB, 2011b). Ressalta-se que estes dados oferecidos 

pelo órgão se referem apenas aos casos em que a CETESB foi acionada por algum 

reclamante ou instituição oficial. Desta maneira, supõe-se que o número real de 

incidentes seja possivelmente maior, sobretudo se considerado que não há 

obrigatoriedade legal de reportar este tipo de evento e não há outra base de dados 

semelhante no país (à exceção da realizada pelo IBAMA, de âmbito federal). 

 Entre as classes de risco, os líquidos inflamáveis, pertencentes à Classe 3, 

corresponderam a 36,7% das emergências de 2010, tendência similar a de anos 

anteriores (CETESB, 2011b). Este dado permite a suposição de que parte dos acidentes 

por transporte rodoviário está relacionada ao transporte destas substâncias, à 

semelhança dos registros de acidentes do IBAMA. Outra correlação possível é inferir 
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que parte dos acidentes envolvendo substâncias químicas no Estado de São Paulo está 

relacionada ao setor de O&G, devido ao transporte de grandes volumes de derivados de 

petróleo. 

 Palma (2011) reuniu dados do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), da 

Companhia Ambiental de São Paulo (CETESB) e do Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (IEMA), obtendo um histórico das 

ocorrências ambientais relacionadas ao tema "óleo" ou "petróleo". Sua análise apontou a 

ocorrência de 2 acidentes na década de 70, 53 na década de 80, 50 na década de 90 e 22 

de 2000 a 2010. 

 Como afirma Palma (2011), este histórico é limitado por não contemplar todos 

os órgãos ambientais estaduais brasileiros, além do fato de muitos órgãos não possuírem 

dados anteriores a 2006. A partir destes fatos, é possível ainda supor a existência de 

uma subnotificação dos eventos envolvendo derramamentos de líquidos, uma vez que a 

comunicação de acidentes ambientais não é compulsória em muitos casos. 

 Além destes fatos, destaca-se que no elenco das 25 principais ocorrências 

envolvendo petróleo e derivados no litoral paulista entre 1974 e 2010, 17 ocorreram 

entre 1981 e 1998 (CETESB, 2011b). Dentre os acidentes da década de 80 apresentados 

por Palma (2011), todos ocorreram no Estado de São Paulo. Já no Estado do Rio de 

Janeiro, a extinta FEEMA (SCPA/FEEMA 2002 apud MONTEIRO, 2003) apontou 153 

acidentes envolvendo atividades com petróleo e/ou derivados entre 1983 e 1990. 

 Em relação ao Estado do Rio de Janeiro, é notável a ocorrência de diversos 

vazamentos na Baía de Guanabara, sendo destacada por Monteiro (2003) a ocorrência 

de 51 eventos entre 1975 e 2002. Dentre estes, o mais expressivo implicou, no ano 

2000, no vazamento de 1,3 milhão de litros de óleo combustível de um dos oleodutos 

que interligam a Refinaria Duque de Caxias (REDUC) ao Terminal da Ilha d’Água 

(DTSE/Geguá) (MONTEIRO, 2003). 

 Verifica-se que há uma expressiva literatura sobre os impactos, remediação e 

indenização de acidentes de petróleo entre os anos 90 e 2000 (LOPES et al., 2007; 

LUPORINI, 1996; MARCELINO et al., 1992; MONTEIRO, 2003; POFFO, 2002; entre 

outros). Acredita-se que esta produção, em grande parte vinculada à CETESB, deve-se, 

entre outros fatores, a grande incidência mundial de acidentes envolvendo 

derramamento de petróleo no final dos anos 80, em toda a década de 90 e no começo 

dos anos 2000 e, no caso brasileiro, nos anos 90 e 2000, sobretudo no litoral paulista.  
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 Em relação a acidentes mais recentes, em 2011, destaca-se a ocorrência de um 

vazamento de cerca de 3.700 barris, até a data de publicação do relatório de 

investigação pela ANP (2012), do Campo de Frade devido à perda do controle do poço. 

O campo, localizado na Bacia de Campos (RJ), tinha como operador da concessão a 

Brasil Upstream Frade Ltda., com 51,7% das cotas de participação no consórcio 

conjunto com a Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), com 30%, e a Frade Japão 

Petróleo Ltda. com os 18,3% restantes (ANP, 2012). 

 Um dos fatores ao qual se pode atribuir a redução dos acidentes envolvendo 

derramamentos de petróleo foi a substituição da legislação. Até o ano 2000, o tema era 

regulado pela Lei nº 5.357/1967, que previa multa de até 200 vezes o salário mínimo 

vigente a terminais que lançassem óleo ou detritos nas águas brasileiras, representando 

o valor máximo de R$30.200,00
12

. A Lei nº 9.996/2000 prevê multas de até R$50 

milhões e até mesmo prisão, equivalente a mais de 300 mil vezes o salário mínimo 

vigente no ano 2000 e a 80 mil vezes o salário mínimo vigente em 2012
13

, nos termos 

da Lei de Crimes Ambientais (LCA), Lei nº 9.605/1998.  

 No entanto, pela legislação brasileira realiza-se apenas a avaliação de riscos de 

acidentes com derramamento nas instâncias operacionais, ou seja, nos projetos e na 

operação das atividades de E&P e, em geral, sem referência à biodiversidade. Esta 

avaliação é realizada na Avaliação de Riscos Ambientais e está vinculada ao 

licenciamento ambiental dos projetos, que é uma fase na qual não há grande margem 

para a adoção de alternativas que ofereçam menores riscos (GARCIA; LA ROVERE, 

2011). 

 Segundo Garcia e La Rovere (2011), no processo de licenciamento ambiental de 

empreendimentos são requeridas análises de risco, porém após a execução dos projetos, 

durante as atividades de E&P propriamente ditas, não ocorrem mais avaliações dos 

riscos, mas somente seu controle, que se dá através de procedimentos específicos, como 

rotinas operacionais, inspeção, manutenção e treinamento de pessoal. Por este motivo, 

os autores afirmam que o risco ambiental se transforma em um resultado do processo 

                                                 
12

 Considerando o salário mínimo vigente no ano 2000, equivalente a R$ 151,00, conforme disposto na 

Lei nº 9.971/2000. 

13
 Considerando o salário mínimo vigente em 2012, equivalente a R$ 622,00, conforme disposto no 

Decreto nº 7.655/2011. 
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das atividades, sendo apenas evidenciado através de um derramamento de óleo ou um 

acidente que demande o acionamento de um plano de combate ao derramamento. 

 No Brasil, as “Cartas de Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo” 

(ou Cartas SAO) são um instrumento para o planejamento da contingência e a avaliação 

de danos, em casos de derramamento de óleo. Nos termos da Lei nº 9.966/2000, sua 

elaboração é de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Nela as linhas 

costeiras são classificadas através do Índice de Sensibilidade do Litoral (ISL), ou Índice 

de Sensibilidade Ambiental (ISA) (MMA, 2002, [2003?]). 

 As “Especificações e Normas Técnicas para a Elaboração de Cartas de 

Sensibilidade Ambiental para Derramamentos de Óleo (Cartas SAO)” (MMA, 2002, 

[2003?]) destacam seu uso como ferramenta para elaboração de planos de contingência, 

operações de combate a derramamentos de óleo e planejamento ambiental. Desta 

maneira, pode-se afirmar que as cartas podem ser consideradas uma ferramenta para o 

cálculo do custo de um incidente, uma vez que em sua elaboração avalia parâmetros 

críticos para este tipo de evento. 

 As cartas SAO têm como finalidade  identificar e mapear as localizações de 

recursos sensíveis antes de um acidente, para que as prioridades de proteção e 

estratégias de contenção e limpeza/remoção sejam definidas preliminarmente (MMA, 

2002, [2003?]). A proposta é que as cartas atuem na redução das consequências 

ambientais de vazamentos de óleo e que favoreçam o direcionamento de esforços de 

contenção, limpeza e/ou remoção de óleo através da identificação da sensibilidade dos 

ecossistemas costeiros e marinhos, dos recursos biológicos e das atividades 

socioeconômicas que caracterizam a ocupação dos espaços e o uso dos recursos 

costeiros e marinhos nas áreas representadas (MMA, 2002). 

 A elaboração das cartas SAO considera como parâmetros de avaliação de 

sensibilidade de uma área os aspectos geomorfológicos, a função ecossistêmica, a fauna 

e a flora da região (VASCONCELOS et al., 2010). Para a identificação da fauna e flora 

é realizado um inventário de espécies, considerando as espécies, sua densidade 

ecológica, concentração, proteção legal, presença sazonal, nidificação, entre outros 

parâmetros.  

 As cartas são consideradas documentos cartográficos oficiais brasileiros, de uso 

obrigatório no planejamento de contingência para todos os níveis de derramamento e 

foram elaboradas tendo como unidade base as bacias marítimas. Diversos autores 

confeccionaram cartas SAO: a PETROBRAS, por exemplo, passou a incorporar as 
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cartas SAO em seus planos de contingência na década de 90, sendo o primeiro mapa de 

sensibilidade, divulgado em 1993, relacionado às atividades da Bacia de Campos 

(Estado do Rio de Janeiro) (PEDROSA, 2012; VASCONCELOS et al., 2010). 

 Para atender desde vazamentos localizados, grandes vazamentos em áreas 

remotas (offshore), vazamentos de porte médio a alguma distância das instalações da 

indústria (ao largo do litoral) até derramamentos localizados em pontos específicos da 

costa, as cartas são elaboradas em três níveis: (i) Cartas estratégicas (de abrangência 

regional/bacia marítima), (ii) Cartas táticas (de escala intermediária/todo o litoral da 

bacia) e (iii) Cartas operacionais/de detalhe (locais de alto risco/sensibilidade) (MMA, 

[2003?]). Os vazamentos são classificados em três categorias: (i) Descargas pequenas 

(até 7t), (ii) Descargas médias (de 7 a 700t) e (iii) Grandes descargas (acima de 700t)
14

 

(MMA, [2003?], 2012; VASCONCELOS et al., 2010). 

 O Brasil possui 20 bacias sedimentares terrestres e 15 bacias marítimas. Estas 

últimas abrangem uma área de 1.550.000km², sendo 770.000km
2
 em águas de 

profundidade até 400m e 780.000km
2
 em águas profundas ou ultra profundas, isto é, 

entre 400m e 3.000m (MMA, [2003?]). Destas, apenas o mapeamento de 3 das 9 

regiões está concluído, referentes à bacia de Santos, à bacia do Espírito Santo e à Bacia 

de Ceará e Potiguar e estão disponibilizadas pelo MMA (2012). 

 

 

2.3. Derramamento de petróleo e derivados 

 

 A NRC (2003) estima que o lançamento mundial de hidrocarbonetos de petróleo 

no mundo é de 470 mil a 8.400 mil toneladas por ano, sendo a melhor estimativa, 

segundo a fonte, de 1.300 mil toneladas por ano. De acordo com este mesmo estudo, a 

estimativa sobre o lançamento de hidrocarbonetos nos EUA corresponde à faixa entre 

110 mil a 2.300 mil toneladas por ano, sendo a melhor estimativa o despejo de 260 mil 

toneladas anuais.  

 Os derramamentos de petróleo no mar são categorizados de diferentes maneiras, 

não existindo consenso na literatura analisada neste trabalho (LUPORINI, 1886; NRC, 

2003). No relatório Oil in the Sea III: inputs, fates and effects, a NRC os divide em 

                                                 
14

 Esta classificação é análoga a proposta no Oil Tanker Spill Statistics 2011 (ITOPF, 2012). 
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quatro categorias: exsudação natural
15

, extração, transporte e consumo de petróleo, 

subdivididas em diversas subcategorias (NRC, 2003). A distribuição percentual do peso 

de óleo derramado a contribuição mundial das categorias assim definidas está 

representada no Gráfico 2.8
16

, no qual se verifica uma acentuada colaboração da 

exsudação natural.  

 

Gráfico 2.8: Distribuição percentual das toneladas de petróleo lançadas no mundo entre 1990-1999. 

Fonte: elaboração própria a partir de NRC (2003). 

 Dentro da categoria extração de petróleo estão consideradas as subcategorias: 

derramamentos oriundos de plataformas, águas de produção e deposição atmosférica. 

Na categoria transporte, considera-se: derramamentos a partir de navios-tanque, dutos, 

instalações costeiras, descargas operacionais e deposição atmosférica. Na categoria 

consumo, considera-se: o consumo terrestre (runoff urbano e fluvial), derramamento de 

embarcações (que não sejam navios-tanque), descargas operacionais de embarcações 

(que não sejam navios-tanque, incluindo as de passeio ou recreativas), deposição 

atmosférica e descarte de combustível de aviação. 

 Ramseur (2012) realizou uma análise dos derramamentos de óleo dos EUA, 

entre os anos de 1990 a 1999, considerando os dados e as categorias propostas pela 

NRC (2003) (no já mencionado relatório Oil in the Sea III: inputs, fates and effects), 

obtendo os resultados apresentados no Gráfico 2.9. Verifica-se, portanto, que a E&P e o 

transporte respondem por uma pequena parcela do peso de óleo derramado (em %), no 

                                                 
15

 A exsudação natural é o vazamento de gotículas de óleo em fendas no leito marinho. Tende a ocorrer 

em mar aberto, esporadicamente e em baixas vazões (SOUZA FILHO, 2006). 

16
 Gráfico elaborado considerando a melhor estimativa. 
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entanto, Ramseur (2010) destaca a relevância dessas categorias pelo fato das mesmas 

terem sido responsáveis pelos maiores acidentes nas águas costeiras americanas. 

 

 Gráfico 2.9: Distribuição percentual das toneladas de petróleo lançadas nos EUA entre 1990-

1999. Fonte: Ramseur (2010). 

 Luporini (1996) afirma que não existe consenso em relação aos volumes de óleo 

derramado em função da fonte poluidora nas categorias propostas, embora haja certa 

coerência em relação à porcentagem relativa de cada uma delas. O Gráfico 2.10 

apresenta uma análise realizada por este estudo que retrata a proporção média do 

volume lançado por diversas fontes, obtida pela compilação de dados de diversos 

trabalhos analisados pelo autor. 

 

Gráfico 2.10: Estimativa da contribuição percentual (em volume) de diversas fontes na poluição por óleo. 

Fonte: Luporini (1996). 

 Diversos relatórios sobre o tema já foram publicados e, como nem sempre são 

utilizadas as mesmas categorias de fontes poluidoras, não é possível realizar 

comparações e/ou adotar um valor específico. O Global Marine Oil Pollution 

Information Gateway (UNEP, 2005) apresenta esta questão através da comparação de 

três relatórios sobre o tema, que apontam a exsudação natural como responsável por 
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46%, 7% e 11% do óleo no mar, o que claramente demonstra critérios e considerações 

distintas para a realização das estimativas. 

 Conclui-se que o transporte de petróleo é, portanto, o processo mais crítico em 

relação aos casos de vazamentos das atividades offshore.  De acordo com o CEDRE 

(CEDRE, 2007), em 2003, 1,7 bilhão de toneladas de óleo cru e cerca de 500 milhões 

de toneladas de produtos refinados foram transportados por via marítima. Ainda de 

acordo com este centro de pesquisa, as embarcações destinadas a este tipo de transporte 

representaram, neste mesmo ano, cerca de 15% da frota mundial em número e 30% em 

tonelagem
17

. 

 As desigualdades entre o consumo e produção de petróleo no mundo geram um 

acentuado fluxo de transferência de produtos, que justificam significantemente o regime 

de transporte mundial de óleo cru por via marítima, nos quais quanto maior for a 

concentração de navios em uma rota, maior será o risco associado à mesma. Às rotas, 

estão associadas questões que delimitam a geopolítica do petróleo na atualidade. 

 Segundo a OPEC (2011), em 2010, os EUA foram os maiores consumidores de 

petróleo no mundo, com um consumo de 18.924,2 mil b/d, estando bastante distantes do 

segundo maior consumidor, a China, que consumiu 8.423,7 mil b/d. A OPEC aponta 

ainda que, neste ano, a Arábia Saudita foi o maior exportador de petróleo, respondendo 

por cerca de 29% de toda a exportação no mundo. 

 As rotas evidenciam outras questões interessantes para a compreensão da 

dinâmica do mercado mundial de petróleo. Um exemplo deste fato é a discrepância 

entre volumes de produção no mundo e as capacidades de refino. Em 2010, a América 

do Norte, por exemplo, produziu 6.718,3 mil b/d e contava com uma capacidade de 

refino de 19.771,2 mil b/cd, enquanto no Oriente Médio foram produzidos 21.026,4 mil 

b/d e havia uma capacidade de refino de 7.488,4 mil b/cd (OPEC, 2011). 

 Os acidentes envolvendo derramamento de óleo, devido ao transporte, são 

monitorados pela ITOPF (International Tank Owners Pollution Federation Limited). 

Estes acidentes são relativamente bem documentados, em parte devido à existência de 

organizações como a ITOPF e a IMO (International Maritime Organization), agência 

que objetiva promover a segurança marítima internacionalmente, além de outras 

instituições associadas aos proprietários de petroleiros. 

                                                 
17

 Capacidade volumétrica de um navio. 
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 Os 10 maiores acidentes, em termos de quantidade de óleo derramado, 

envolvendo petroleiros estão apresentados na Tabela 2.4. Parte destes incidentes, apesar 

da sua magnitude, causou um impacto ambiental pequeno por terem ocorrido fora de 

regiões costeiras. O acidente envolvendo o navio Exxon Valdez, considerado, até o 

momento, o derramamento mais custoso da história (CEDRE, 2007)
18

, está incluído 

para fins comparativos, uma vez que está bem distante do primeiro classificado. Assim, 

sua posição na tabela indica que o local da ocorrência, a extensão dos impactos e o 

contexto histórico podem ser mais determinantes para a projeção e os custos do acidente 

do que o volume derramado. 

Tabela 2.4: Principais acidentes envolvendo transporte de petróleo. Fonte: ITOPF (2012). 

Posição Navio Ano Local Derramamento (t) 

1 Atlantic Empress 1979 Trindade e Tobago 287.000 

2 ABT Summer 1991 Angola 260.000 

3 Castillo de Bellver 1983 Baía de Saldanha, África do Sul 252.000 

4 Amoco Cadiz 1978 França 223.000 

5 Haven 1991 Itália 144.000 

6 Odyssey 1988 Canadá 132.000 

7 Torrey Canyon 1967 Reino Unido 119.000 

8 Sea Star 1972 Golfo de Omã 115.000 

9 Irenes Serenade 1980 Baía Navarino, Grécia 100.000 

10 Urquiola 1976 La Coruña, Espanha 100.000 

35 Exxon Valdez 1989 Alaska, EUA 37.000 

 Além dos acidentes envolvendo petroleiros, outros acidentes relevantes, 

apresentados pelo CEDRE
19

 (CEDRE, 2007), foram: 

                                                 
18

 De acordo com o CEDRE (CEDRE, 2007) foram gastos mais de 2,5 bilhões de dólares para limpeza e 

compensação de vítimas, além das multas aplicadas ao grupo Exxon. Esta afirmação, no entanto, deverá 

ser revista quando os custos finais do derramamento envolvendo a plataforma Deepwater Horizon forem 

divulgados. 

19
 Informações complementadas com a matéria de Barbosa (2010). 

http://www.itopf.com/information-services/data-and-statistics/case-histories/olist.html#odyssey
http://www.itopf.com/information-services/data-and-statistics/case-histories/ulist.html#urquiola
http://www.itopf.com/information-services/data-and-statistics/case-histories/elist.html#EXXON
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 Derramamento de aproximadamente 800.000t de óleo no Kuwait causados por 

atos de guerra durante a Guerra do Golfo em 1991. 

 Explosão da plataforma Ixtoc I, provocando o derramamento de cerca de 500 

mil toneladas de óleo no Golfo do México em 1979. 

 Explosão do poço de petróleo Fergana Valley, causando o derramamento de 

299 mil toneladas de óleo no Uzbequistão em 1992. 

 A colisão de um tanque com a plataforma de Nowruz, no Golfo Pérsico, Irã, 

provocou o derramamento de cerca de 250 mil toneladas de óleo em 1983. 

 O acidente envolvendo o petroleiro Torrey Canyon é, internacionalmente, o 

primeiro grave acidente registrado (POFFO; XAVIER; SERPA, 2001; POFFO, 2002). 

Já no Brasil, o primeiro acidente conhecido foi o derramamento provocado pela colisão 

do petroleiro Takimyia Maru com uma rocha submersa no interior do Canal de São 

Sebastião, em 1974, embora o marco inicial dos registros para a CETESB e para a 

PETROBRAS tenha sido a colisão
20

 do petroleiro Brazilian Marina, praticamente no 

mesmo local, em 1978 – coincidentemente ambos os acidentes provocaram o vazamento 

de cerca de 6.000m
3 

de óleo (CETESB, 2011b; POFFO, 2002).  

 Quando o acidente com o Brazilian Marina ocorreu, não havia no Brasil nenhum 

órgão especializado que atuasse no atendimento a esse tipo de acidente e, 

provavelmente por uma questão geográfica, a operação de combate e limpeza das áreas 

afetadas precisou ser realizada pela CETESB (CETESB, 2011b). As operações 

contaram com a participação de especialistas da agência de proteção ambiental dos 

EUA (United States Environmental Protection Agency – EPA) e da guarda costeira 

deste país, enviados para auxiliar na coordenação dos trabalhos. A partir deste evento, 

foi criado, no Estado de São Paulo, o Comitê de Defesa do Litoral (CODEL), através do 

Decreto Estadual nº 11.762/1978 (CETESB, 2011b; POFFO, 2000). 

 Além dos acidentes citados, apresentados na Tabela 2.4, se destacam, entre os 

eventos mais recentes, os acidentes envolvendo o petroleiro Erika, em 1999, na costa da 

França, o petroleiro Prestige, em 2002, na costa galega, e o petroleiro Hebei Spirit, em 

2007, na Coréia do Sul. Estes acidentes provocaram, respectivamente, o derramamento 

de 19.800t de óleo combustível, 63.200t de óleo combustível e de 10.900t de óleo cru e 

evolveram recursos do IOPC para sua compensação (IOPC FUNDS, 2012a). 

                                                 
20

 O relatório “Emergências Químicas atendidas pela CETESB” (CETESB, 2010) aponta a ocorrência de 

um encalhe. 
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 Estima-se que entre 1970 e 2011, foram perdidas cerca de 5,7 milhões de 

toneladas de óleo, devido a incidentes envolvendo petroleiros, sendo notável neste 

período a redução do número de eventos e do volume derramado (ITOPF, 2012). A 

quantidade total de petróleo e derivados despejada nos oceanos é de difícil 

quantificação, uma vez que outros tipos de incidentes envolvendo derramamento de 

óleo possuem menor monitoramento em uma escala global, além de não existir um 

controle unificado destas ocorrências. 

 Ramseur (2012) destaca que as políticas públicas nos EUA para derramamentos 

de petróleo têm focado na prevenção, preparação e na capacidade de resposta, inclusive 

nas atividades de transporte e exploração de óleo, que, embora sejam responsáveis por 

um pequeno número de acidentes neste país, provocaram grandes derramamentos de 

grandes proporções. O autor destaca ainda o desenvolvimento de padrões norte-

americanos para prevenção da poluição por óleo na década de 80.  

 Por estes motivos, verifica-se, nas últimas décadas, uma significativa redução da 

frequência de ocorrência de incidentes nos EUA, conforme se pode verificar pela 

análise da Figura 2.1. Mundialmente, também se observa uma redução no número de 

acidentes e do volume de óleo derramado nas últimas décadas, até o acidente em 

Macondo, como demonstrado no Gráfico 2.11
21

. Há, assim, uma grande correlação 

destes fatos com o fortalecimento de padrões internacionais contra a poluição, com o 

avanço na legislação, ampliação das responsabilidades sobre os derramamentos, com o 

desenvolvimento e a adoção de medidas e tecnologias de segurança mais restritas, 

como, por exemplo, a utilização de casco duplo nas embarcações (RAMSEUR, 2012).  

 Por outro lado, a Figura 2.1, que apresenta a relação entre os volumes 

derramados o e número de acidentes nos EUA, e o Gráfico 2.11, que apresenta a relação 

entre os volumes derramados e o número de acidentes envolvendo petroleiros, 

demonstram que não há uma correlação objetiva entre o número de acidentes e o 

volume derramado: um único acidente pode provocar maior derramamento do que 

diversos acidentes. Tanto a Figura 2.1, quanto o Gráfico 2.11 evidenciam a natureza 

aleatória dos acidentes e a efetividade das medidas para redução de acidentes nos 

últimos anos, especialmente para o setor de transporte. 

                                                 
21

 Como os acidentes com petroleiros são bastante significativos para os derramamentos de petróleo (além 

de ser a categoria de acidentes mais bem documentada), infere-se que houve redução mundial do nível 

dos acidentes a partir da redução deste tipo de evento. 
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Figura 2.1: Número de acidentes e volume derramado nos EUA entre 1973 e 2007. Fonte: adaptado de 

Ramseur (2012). 

 

Gráfico 2.11: Número de derramamentos causados por petroleiros e quantidade total de óleo derramado 

por ano. Fonte: ITOPF (2012). 

 Em relação ao custo do derramamento, White e Molloy (2003) afirmam que, no 

caso de acidentes com petroleiros, tampouco há uma correlação do custo do acidente 

com o tamanho do petroleiro que o causou, devido à relação com o volume derramado. 

Os autores afirmam que alguns dos acidentes mais caros da história foram causados por 
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petroleiros relativamente pequenos e que o tamanho da embarcação apenas representa o 

potencial de derramamento, uma vez que é raro que aconteça uma perda total de carga 

em caso de acidente, o que caracteriza a natureza estocástica destes eventos. 

 Por outro lado, embora haja incerteza, os acidentes envolvendo derramamento 

de petróleo ocorrerão, como preconizado na lei dos Grandes números (ou teorema de 

Bernoulli). Este conceito, utilizado em análises de probabilidade e estatística, associa à 

probabilidade de um evento à sua frequência, assumindo que em uma série com um 

grande número de experimentos a frequência relativa de um evento se aproxima cada 

vez mais da sua probabilidade. 

 

 

2.4. Impactos dos derramamentos de petróleo 

 

 A maioria da superfície terrestre (70,8% ou 362 milhões de km
2
) é coberta por 

oceanos e grandes mares, sendo a extensão da faixa de litoral global superior a 1,6 

milhões de quilômetros (UNEP, 2006). Os ecossistemas costeiros ocorrem em 123 

países ao redor do mundo, são altamente dinâmicos e estão interconectados, através de 

uma rede de correntes de superfície e de águas profundas (AGARDY; ALDER, 2005; 

PAULY; ALDER, 2004). 

 Os ecossistemas costeiros e marinhos estão entre os mais produtivos e 

ameaçados ecossistemas do mundo e promovem uma enorme gama de benefícios 

sociais e econômicos para os seres humanos (AGARDY; ALDER, 2005). No entanto, 

os serviços ambientais derivados dos ecossistemas marinhos e costeiros estão sendo 

utilizados de forma insustentável e, por este motivo, se deteriorando mais rapidamente 

do que outros ecossistemas (AGARDY; ALDER, 2005; UNEP, 2006). São afetados, 

sobretudo, pelas ações antrópicas, dentre elas a exploração e os vazamentos de petróleo 

(PAULY; ALDER, 2004; UNEP, 2006). 

 Quando o óleo é derramado, ocorre seu espalhamento no mar, formando uma 

mancha que tem espessura variável, em função das características do óleo e do acidente. 

Esta mancha está sujeita a velocidade e direção dos ventos superficiais e correntes 

marinhas, que alteram sua trajetória e fazem com que o óleo derramado se expanda, 

aumentando sua área e diminuindo sua espessura (CALIXTO, 2011). 
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 Após o lançamento no mar, o óleo passa por diversos processos físico-químicos 

naturais, também chamados de processos de intemperismo. São influenciados por 

diferentes fatores, como, por exemplo: as características físicas e químicas do produto 

vazado, irradiação solar, variações na temperatura ambiente e da água, a chegada de 

frentes frias, força dos ventos e o impacto das ondas e correntezas. De acordo com 

Lopes et al. (2007), estes processos são: 

 Espalhamento ou expansão
22

; 

 Evaporação; 

 Dissolução; 

 Dispersão natural; 

 Emulsificação; 

 Oxidação ou foto-oxidação; 

 Sedimentação e 

 Biodegradação. 

 Os processos de intemperismo sofridos por uma mancha de óleo devem ser 

estudados para que sejam adotadas as técnicas de resposta a incidentes mais adequadas. 

A Figura 2.2 mostra o padrão de comportamento de um derramamento de óleo médio 

(classificação baseada no seu grau API) típico. Nesta figura o comprimento da linha 

mostra o tempo de duração, enquanto a espessura mostra a fase mais crítica de cada 

etapa do processo de intemperismo sofrido pela mancha de óleo. 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Na definição de Marcelino et al. (1992). 
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Figura 2.2: Comportamento padrão do intemperismo de uma mancha de óleo médio típico. Fonte: 

adaptado de IPIECA (2008). 

 O entendimento destes fenômenos é necessário porque permite que se ofereça 

uma melhor capacidade de resposta aos incidentes que envolvem vazamento de óleo, 

levando a uma melhor tomada de decisão nas operações de resposta. As características 

do óleo influenciam estes fenômenos, sendo algumas das principais características: 

densidade relativa ou gravidade específica, persistência, viscosidade, ponto de fulgor, 

solubilidade e tensão superficial (LOPES et al., 2007). 

 Como afirma Calixto (2011), também influenciam a mancha, condições do mar, 

como temperatura, pH e salinidade, e do clima, tais como umidade e radiação solar, 

além da presença de bactérias e materiais particulados suspensos na água. Os 

derramamentos de petróleo podem causar impactos em diferentes escalas de tempo, de 

dias a anos, ou até mesmo décadas, dependendo de suas condições (RAMSEUR, 2012). 

 Calixto (2011) ainda destaca a importância de se considerar a composição 

específica e a toxicidade do óleo, o tempo de permanência do óleo no ambiente e seu 

comportamento perante a ação de fatores físicos, químicos, meteorológicos e 

oceanográficos do ambiente. De acordo com Calixto (2011) e Ramseur (2012) os efeitos 

do óleo podem ser classificados, em função do tempo de permanência e sua toxicidade, 

como (i) agudos ou de curto prazo ou (ii) crônicos ou de longo prazo. 

 Ramseur (2012) aponta que, geralmente, os impactos agudos estão associados a 

lançamentos pontuais, como acidentes e os derramamentos consequentes, enquanto os 

impactos crônicos estão relacionados à descargas contínuas de óleo, causadas por 
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falhas, escoamento urbano (runoff) e outros eventos similares. Embora seja frequente 

associar os derramamentos a impactos agudos, o autor afirma que alguns acidentes têm 

demonstrado impactos relacionados à exposição crônica. Calixto (2011) afirma que 

estes impactos são tóxicos e colocam em risco as populações e as comunidades costeiras 

expostas. 

 Ramseur (2012) destaca que algumas espécies são particularmente sensíveis à 

poluição por óleo (como mamíferos marinhos e aves, por exemplo) e que organismos 

em etapas de desenvolvimento, como ovas e larvas, são particularmente sensíveis a 

derramamentos. De acordo com este autor, os principais impactos agudos na biota são: 

(i) redução da capacidade reprodutiva, (ii) alterações no desenvolvimento, (iii) prejuízo 

nos mecanismos de alimentação e (iv) redução da capacidade dos mecanismos de 

resistência a doenças.  

 Já os impactos crônicos de baixa concentração são alvo de grandes controvérsias 

científicas por seus efeitos serem difíceis de precisar, uma vez que nos locais de sua 

ocorrência podem existir outros poluentes e outros fatores determinantes para os efeitos 

observados (RAMSEUR, 2012). No entanto, há evidências de que a exposição crônica, 

ainda que de baixo nível, a contaminantes associados relacionados ao óleo podem afetar 

significativamente a sobrevivência da biota, bem como reduzir sua capacidade 

reprodutiva (GARCIA; LA ROVERE, 2011; RAMSEUR, 2012). 

 Dentre os diversos efeitos de um vazamento, tem-se que, quando se forma, a 

mancha produz uma fina película que atua como um filtro, dificultando a penetração da 

luz do sol e as trocas gasosas entre as superfícies do ar e da água. Desta maneira, reduz-

se a produtividade dos fito e zooplânctons, que são a base da cadeia alimentar marinha. 

Ao atingir a costa, são diversos os efeitos sob a flora e a fauna, pois, ao recobri-los, o 

óleo impede a respiração (fauna) e impede a absorção de nutrientes (flora), contamina 

corais e mariscos, além de outros efeitos nocivos (LUPORINI, 1996). 

 São diversos os fatores que determinam o tipo de dano, sua severidade, a 

possibilidade e/ou a dificuldade de recuperação de uma área contaminada por óleo, 

conforme se verifica no trabalho de diversos autores (e.g. CETESB, 2012; GARCIA; 

LA ROVERE, 2011; IPIECA, 2008; LOPES; MONTEIRO, 2003; MILANELLI; 

POFFO, 2007; SOUZA FILHO, 2006). Dentre estes fatores, é possível destacar, 

segundo a International Petroleum Industry Environmental Conservation Association 

(IPIECA, 1991): o tipo de óleo, o volume de óleo derramado, os fatores geográficos, as 

condições climáticas e os fatores biológicos. 
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 Em relação aos fatores geográficos, a IPIECA (2008), aponta que em mar aberto 

há maior facilidade de dispersão e diluição das manchas de óleo, enquanto em zonas 

costeiras, a mancha concentra-se, sobretudo se o acidente ocorrer em baías e/ou 

enseadas, lagos interiores ou rios. Ademais, nas praias, os efeitos de óleo variam em 

função da energia das ondas e do tipo de areia (IPIECA, 2008).  

 Em relação às condições climáticas, tem-se que em altas temperaturas e com 

altas velocidades do vento favorece-se a evaporação, reduzindo a toxicidade do óleo 

derramado, segundo a IPIECA (2008). Outro parâmetro importante é a temperatura, que 

influencia no metabolismo dos microorganismos, favorecendo (no caso de altas 

temperaturas) ou desfavorecendo (em casos de baixas temperaturas) a biodegradação do 

óleo derramado (IPIECA, 2008).  

 As estações do ano determinam, além do clima, a presença ou ausência da fauna: 

dependendo da estação, pássaros ou mamíferos mais vulneráveis podem se encontrar 

reunidos em colônias de reprodução, e os peixes podem estar em período de desova em 

águas rasas (IPIECA, 2008). Segundo a IPIECA (2008) derramamentos de óleo 

ocorridos no inverno, por exemplo, podem afetar a disseminação de sementes, 

reduzindo a germinação na primavera, prejudicando a dinâmica ecológica do ambiente 

afetado. 

 Segundo a CETESB (2012), o tipo de comunidade e a função ecológica da 

região são os fatores biológicos determinantes para a determinação do grau de impacto 

causado por um acidente. Dicks (1998) destaca os seguintes impactos biológicos como 

principais após um derramamento de óleo: 

 Alteração física e química dos habitats naturais; 

 Asfixia física da fauna e da flora; 

 Efeitos tóxicos letais ou subletais na fauna e na flora; 

 Alteração das comunidades biológicas. 

 Além destes aspectos, também é relevante a exposição prévia a outros 

impactos, que caracterizam ambientes em estados de recuperação e, portanto, mais 

sensíveis aos impactos agudos provocados por um derramamento (CETESB, 2012; 

POFFO, 2000). A capacidade de recuperação do ambiente marinho, de acordo com a 

ITOPF (2011), é função, além das características do derramamento ocorrido, da sua 

complexidade e da sua resiliência.  

 A resiliência de um ecossistema é definida por Odum (2004) como a capacidade 

de retomo para o seu estado ou condição original após ter sofrido uma perturbação. Este 
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conceito é diferente do conceito de resistência, que é compreendido, por este mesmo 

autor, como a capacidade que um ecossistema possui de manter sua estrutura e suas 

características durante uma perturbação.  

 Em geral, os organismos planctônicos se recuperam em semanas ou meses, as 

praias de areia em um a dois anos, costas rochosas expostas em um a três anos, costas 

rochosas abrigadas de um a cinco, pântanos salgados de três a cinco anos e manguezais 

no mínimo dez anos (ITOPF, 2011). Embora manguezais requeiram elevado tempo de 

recuperação, por serem muito sensíveis à poluição por óleo, são ecossistemas com 

elevado grau de resiliência, pois retornam rapidamente ao seu estado de equilíbrio após 

um distúrbio (GARCIA; LA ROVERE, 2011; SCHAEFFER-NOVELLI, 2002).  

 Luporini (1996) afirma que a vastidão dos oceanos faz com que os danos do 

petróleo sejam atenuados pelo poder de diluição, sendo esta capacidade diminuída ao 

longo dos anos devido ao significativo aumento da produção e consumo de petróleo. No 

entanto, uma tonelada de petróleo pode se espalhar sobre a superfície de 112km² de 

oceano e os hidrocarbonetos podem persistir por até uma década, em função do volume, 

das características físico-químicas e das proporções das manchas de óleo, além, entre 

outros fatores, do hidrodinamismo e da sensibilidade dos ecossistemas atingidos 

(POFFO; XAVIER; SERPA, 2001).  

 Campos Jr. (2003) afirma que o óleo derramado tende a ser incorporado no 

ambiente e a tornar-se, eventualmente, inerte. Contudo, o autor afirma que por causa do 

grande tempo necessário para que esse estado seja atingido naturalmente, e pelos 

diversos impactos sociais e ambientais que podem ser causados durante este tempo, são 

empregadas diversas técnicas para uma rápida contenção, remoção e limpeza do óleo 

derramado. 

 Garcia e La Rovere (2011) afirmam que o histórico de acidentes no setor de 

O&G demonstra que em derramamento de óleo, os danos à biodiversidade podem variar 

de mínimo à total destruição do ecossistema. De acordo com os autores, após um 

acidente, a recuperação do ecossistema pode levar dias ou não ocorrer, caracterizando 

uma perda real da biodiversidade local ou da biodiversidade global, se houver 

endemismo. 

 A rapidez na resposta a um acidente envolvendo derramamento de petróleo é um 

parâmetro fundamental para evitar a contaminação de outras áreas. As ações requeridas 

são baseadas no grau de contaminação, no tipo de óleo e de substrato – quanto maior for 

a penetração no substrato maior será o tempo se permanência do óleo, de acordo com o 
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relatório da IPIECA (2008) – na sensibilidade das comunidades biológicas encontradas 

na região do acidente e nas condições meteoceanográficas (PEDROSA, 2012). 

 De acordo o Manual de Orientação da CETESB (LOPES; MILANELLI; 

POFFO, 2007), um procedimento de limpeza eficiente é aquele que permite a remoção 

do contaminante, gerando o menor impacto ambiental possível ao ecossistema atingido 

e que favorece a recuperação do ambiente no menor tempo possível. O manual ainda 

afirma que quase todos os métodos de limpeza disponíveis atualmente provocam algum 

tipo de impacto adicional específico ao meio ambiente. Em muitos casos, os danos 

causados pela utilização de alguns procedimentos podem ser tão graves ou mais sérios 

que os gerados pelo próprio óleo, podendo causar a total supressão da comunidade 

biológica que existe no ambiente, ampliando de forma significativa o tempo requerido 

para a recuperação do ecossistema atingido. 

Dicks (2006) afirma que devido à complexidade do ecossistema marinho há 

limites para o grau de recuperação artificial do dano causado. Qualquer tentativa de 

recuperar integralmente o ambiente degradado é impossível e o excesso de intervenção 

antrópica, como, por exemplo, a tentativa de remover todo o poluente, pode ser 

destrutiva e impedir a recuperação natural. Kerambrun e Parker (1998) e o Manual da 

CETESB apresentam para estes casos o conceito do questionamento “quão limpo é o 

suficiente?” (“How clean is clean?”), como uma problemática necessária para a tomada 

de decisão nos procedimentos de limpeza.  

 As técnicas de limpeza a serem adotadas devem considerar os aspectos do 

ambiente atingido, avaliando-se a sensibilidade ao óleo através da sensibilidade do 

plâncton, peixes, répteis, aves e mamíferos marinhos (LOPES; MILANELLI; POFFO, 

2007). O Anexo I apresenta os principais ecossistemas afetados pelos derramamentos de 

óleo e os métodos recomendados para sua limpeza, apresentados no manual da 

CETESB; dentre os principais métodos elencados neste trabalho, destaca-se: 

 Remoção mecânica; 

 Absorventes; 

 Enterramento/revolvimento do sedimento; 

 Jateamento com água – alta e baixa pressão; 

 Jateamento com areia; 

 Jateamento com vapor; 

 Remoção manual; 

 Limpeza natural; 
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 Corte da vegetação; 

 Biorremediação. 

 Outros métodos citados no manual são: a utilização de dispersantes, desde que 

autorizados conforme a legislação brasileira, e a queima in-situ. Em geral, os métodos 

geram resíduos de Classe I e Classe II, que devem ser gerenciados adequadamente. Uma 

maior discussão sobre os métodos de limpeza pode ser obtida no próprio manual da 

CETESB, além do manual Understanding Black Tides (CEDRE, 2007). 

 Além dos impactos ambientais, os derramamentos estão associados a impactos 

sociais, relacionados, em sua maioria, a prejuízos diretos e indiretos decorrentes da 

paralisação das atividades econômicas que dependem da qualidade do recurso ambiental 

afetado (LUPORINI, 1996). Estes impactos estão fortemente associados à magnitude do 

impacto ambiental e também afetam as medidas de resposta que serão tomadas, uma vez 

que, em alguns casos, as demandas socioeconômicas podem estimular a limpeza em 

situações em que a recuperação natural é mais adequada, e podem também prolongar a 

limpeza por tempo maior que o necessário, afetando negativamente o ambiente 

(LOPES; MILANELLI; POFFO, 2007). 

 Os impactos sociais e ambientais correspondem, em sua totalidade, a perdas nos 

serviços ambientais prestados pelos ecossistemas afetados. A estes impactos estão 

associados custos de compensação para indivíduos ou grupos que tiveram algum tipo de 

prejuízo pela redução da qualidade dos recursos naturais, bem como custos de reposição 

do estado do ambiente para níveis de qualidade tão próximos quanto possíveis do estado 

anterior ao vazamento. Os mecanismos de compensação internacionais e brasileiros 

serão discutidos no Capítulo 3, enquanto a avaliação monetária destes custos será 

apresentada no Capítulo 4. 
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3. GESTÃO DE DERRAMAMENTOS DE PETRÓLEO 

 

Diversos mecanismos podem ser considerados para o estabelecimento de 

compensações financeiras aos agentes públicos e privados impactados por acidentes 

envolvendo derramamento de petróleo. Neste capítulo serão apresentadas as principais 

convenções internacionais correlacionadas ao tema, bem como os mecanismos de 

compensação atualmente praticados pelos EUA, Reino Unido e Brasil. 

No âmbito das convenções internacionais serão apresentadas as principais 

convenções internacionais sobre compensação por danos causados através da poluição 

por óleo. Serão ainda apresentados dois modelos desenvolvidos no âmbito destas 

convenções, que foram propostos para a valoração das compensações devidas pelos 

danos causados por acidentes com petroleiros que provocaram derramamento de óleo.  

Os mecanismos de compensação a derramamentos estão intimamente 

relacionados ao sistema de gestão ambiental e à estrutura da indústria do petróleo nos 

países. No entanto, este capítulo abordará apenas a estrutura governamental norte 

americana, além da brasileira, em virtude do pioneirismo deste país no setor de O&G, 

do fato de sua legislação ambiental ser considerada como um padrão de referência 

internacional, sobretudo em relação à poluição por óleo e recuperação ambiental, e da 

visibilidade internacional do acidente envolvendo a plataforma Deepwater Horizon. 

 Também se optou pelo estudo do sistema de compensações do Reino Unido pela 

relevância da sua experiência na exploração e produção de petróleo e pela 

expressividade do setor de O&G em sua economia (REINO UNIDO, 2011). Além 

disso, foi no Reino Unido que ocorreu o acidente que promoveu o primeiro grande 

debate internacional sobre as compensações devidas pelos danos causados pela poluição 

por óleo, o acidente envolvendo o petroleiro Torrey Canyon, em 1967. 

Para o caso brasileiro será realizada uma análise detalhada do quadro legal e 

institucional para a gestão ambiental do setor de O&G, contemplando a discussão dos 

mecanismos legais atualmente existentes para a penalização e a compensação de 

eventos relacionados ao derramamento de óleo. Neste capítulo também serão 

apresentadas as principais práticas brasileiras em relação ao tema e a metodologia 

atualmente existente para o cálculo de compensações no país. 
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3.1. Convenções internacionais 

 

 O gerenciamento da segurança marítima e a proteção do ambiente marinho são 

baseados em uma série de regras que, na maioria dos casos, são acordadas (ou 

relacionadas) através da International Maritime Organization (IMO), uma organização 

das Nações Unidas que mantém a Civil Liability Convention (CLC) (e os protocolos 

relacionados), que representa o marco sobre a compensação da poluição causada por 

óleo. Grande parte dessas normas reguladoras tem como objetivo a redução do risco 

ambiental e do risco de derramamentos acidentais de petróleo (KONTOVAS; 

PSARAFTIS; VENTIKOS, 2010). 

 As convenções e acordos internacionais são instrumentos de regulação global de 

adesão voluntária, que objetivam padronizar o comportamento dos países no que tange à 

poluição marinha. As convenções são subdivididas por Souza Filho (2006) em: (i) 

convenções relacionadas à prevenção de poluição, (ii) convenções relacionadas à 

compensação por danos de poluição, (iii) convenções relacionadas ao combate à 

poluição e (iv) outros instrumentos e convenções relacionados à poluição marinha. 

 Até o final da década de 70 não existia regulamentação internacional que 

contemplasse a responsabilidade sobre compensação de danos causados por poluição 

por óleo, sendo o tema tratado de acordo com as leis comuns de responsabilidade civil, 

baseadas na culpa da parte responsável (IOPC FUNDS, 2012a; SOUZA FILHO, 2006). 

A ocorrência do incidente com o petroleiro Torrey Canyon, em 1967, evidenciou as 

deficiências existentes no processo de resposta a incidentes, em particular a ausência de 

um acordo internacional sobre a responsabilidade e a compensação nos casos de 

derramamentos de óleo, o que desencadeou na elaboração das convenções 

internacionais para compensação (IOPC FUNDS, 2012a).  

 Para o estabelecimento de um regime de compensação para as vítimas da 

poluição por óleo causada por petroleiros, criou-se, em 1969, a International 

Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (1969 Civil Liability 

Convention ou CLC/69), que entrou em vigor em 1975 (IOPC, 2005; IOPC FUNDS, 

2012a). Devido às limitações de responsabilidade da CLC 69, foi criado, em 1971, um 

fundo internacional financiado por companhias que utilizam petróleo, para garantir que 

as vítimas de poluição fossem adequadamente compensadas (SOUZA FILHO, 2006). 

 O International Oil Pollution Compensation Fund 1971 (1971 Fund) foi criado 

através da The International Convention on the Establishment of an International Fund 
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for Compensation for Oil Pollution Damage (1971 Fund Convention) (IOPC, 2005; 

IOPC FUNDS, 2012a). Este fundo, no entanto, deixou de vigorar em maio de 2002 e, 

consequentemente, não se aplica a incidentes ocorridos após esta data (IOPC FUNDS, 

2005, 2011). 

 Essa estrutura regimentar foi alterada em 1992 por duas convenções: a 1992 

Civil Liability Convention (CLC/92) e a 1992 Fund Convention, que passaram a vigorar 

em maio de 1996. Em paralelo, criou-se o International Oil Pollution Compensation 

Fund 1992 (IOPC Fund 1992 ou 1992 Fund) sob o regime da 1992 Fund Convention 

(IOPC FUNDS, 2005, 2011). De acordo com o Relatório Anual do IOPC Funds, de 

2011 (IOPC FUNDS, 2012a), a causa desta reestruturação foi a necessidade de que o 

montante de indenização disponível para grandes incidentes fosse aumentado e o escopo 

das convenções ampliado. 

 Ao se tornar membro do 1992 Fund Convention, um estado se torna membro do 

1992 Fund (IOPC FUNDS, 2005, 2011). O fundo é mantido através de contribuições 

anuais de países que receberam mais de 150 mil toneladas de óleo cru ou óleo 

combustível pesado, em um ano, por via marítima em um estado membro do fundo. 

Mesmo que seja realizado através de transbordo para outro porto ou recebido para 

posterior transporte é considerado recebido para fins de contribuição (IOPC FUNDS, 

2011). 

 A CLC/92 fez alterações no texto da CLC/69 e aumentou o limite do valor a ser 

pago em caso de incidentes, sendo seu objetivo preliminar a substituição integral da 

CLC/69 (PEDROSA, 2012). No entanto, segundo Pedrosa (2012), diversos países 

apresentaram forte resistência ao documento e, por este motivo, as duas convenções 

coexistem. No Brasil, a CLC/69 foi promulgada através do Decreto nº 79.437/1977 e 

regulamentada pelo Decreto nº 83.540/1979; o país não é signatário da CLC/92 (IMO, 

2012).  

 É objetivo da CLC/69 e da CLC/92 assegurar a compensação adequada às 

pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham sido vítimas dos danos resultantes de 

incidentes marítimos envolvendo navios de transporte de óleo (SOUZA FILHO, 2006). 

Estas convenções definem a responsabilidade civil apenas para os proprietários de 

navios e suas seguradoras, através do princípio de responsabilidade objetiva, 

fundamentada na relação de causalidade (PEDROSA, 2012). 

 Essas convenções definem as responsabilidades dos donos de navio (armadores) 

em relação à poluição por óleo. Seus signatários assumem a responsabilidade pela fuga 
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ou descarga de óleo de seus navios (ITOPF, 2012). As convenções, portanto, não são 

aplicáveis em casos de acidentes com demais aparatos da cadeia produtiva de petróleo, 

como, por exemplo, plataformas offshore. 

 Após o acidente com os petroleiros Erika (1999) e Prestige (2002) foi criado, em 

2003, um terceiro instrumento, o Protocol to the 1992 Fund Convention ou 

Supplementary Fund Protocol, também conhecido como Supplementary Fund ou Supp 

Fund/03. Este fundo tinha como finalidade proporcionar uma compensação adicional 

para além do que está sob a Convenção sobre o fundo de 1992, para danos causados 

pela poluição nos países signatários (IOPC FUNDS, 2012a). 

 Os fundos internacionais para compensação da poluição por óleo, The 

International Oil Pollution Compensation Funds ou IOPC Funds, são compostos por 

três organizações internacionais, a saber: o 1971 Fund, o 1992 Fund e o Supplementary 

Fund (IOPC FUNDS, 2005, 2011, 2012a, 2012b, 2012c). Todos têm como finalidade 

assegurar a compensação às vítimas de acidentes envolvendo petroleiros que não 

obtiveram compensação adequada no regime estabelecido pelas convenções CLC às 

quais estão associados (IOPC FUNDS, 2005). 

 Os recursos do IOPC Funds são obtidos através de uma taxação aplicada sobre a 

quantidade de petróleo importada anualmente por via marítima pelas companhias de 

petróleo e pelas empresas, localizadas no estado-membro, que recebem o óleo 

(MONTEIRO, 2012). Os valores máximos previstos para a compensação de danos 

através destes protocolos estão apresentados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Valores máximos de compensação, em milhões de dólares americanos. Fonte: ITOPF (2010). 

Capacidade do Navio CLC/69 CLC/1992 FUND/92 Supp Fund/2003 

5.000 1 6.9 311.7 1151.5 

25.000 5.1 26.3 311.7 1151.5 

50.000 10.2 50.5 311.7 1151.5 

100.000 20.4 98.6 311.7 1151.5 

140.000 21.5 137.9 311.7 1151.5 

 A CLC/92 e o 1992 Fund Convention cobrem incidentes em que óleos minerais 

persistentes (petróleo cru, óleo combustível, óleo diesel pesado, óleo lubrificante, entre 
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outros)
23

 são derramados em alto-mar por um navio, construído ou adaptado para 

transportar óleo a granel como carga (normalmente um petroleiro) (IOPC FUND, 2008). 

Qualquer pessoa
24

 que tenha sofrido dano por poluição em país signatário da convenção 

pode solicitar compensação, sendo a requisição realizada apenas para armadores e suas 

seguradoras nos países membros da CLC/92 e realizada para armadores e suas 

seguradoras, além do 1992 Fund nos países signatários da CLC/92 e do 1992 Fund 

Convention.  

 Os fundos, em ambos os casos, podem ser requeridos por agentes públicos ou 

privados, incluindo os Estados ou as autoridades locais
25

, por meio escrito e suportada 

por documentação de apoio, tais como notas fiscais, extratos e fotografias, que 

permitam a avaliação dos danos (IOPC FUND, 2008). A compensação, portanto, 

somente é paga através da comprovação das perdas incorridas através de documentos 

desta natureza e não são pagas compensações de danos ambientais realizados com 

fundamentação em modelos teóricos (como será detalhado no item 3.2) (IOPC FUND, 

2008, 2012c). 

 De acordo com manual de reivindicação do IOPC Fund 1992 (IOPC FUND, 

2008), os fundos não pagam compensações quando o dano por poluição resulta de um 

ato de guerra, guerra civil ou eventos desta natureza ou quando é causado por um 

vazamento de um navio de guerra (outro caso é quando o requerente não pode provar 

que o dano resultou de um incidente envolvendo um ou mais navios). Conforme o 

manual, os pagamentos, nos termos das convenções de 1992, contemplam de acordo 

com este manual, os seguintes casos: 

 Medidas de limpeza e prevenção da poluição; 

 Danos à propriedade; 

 Danos ao meio ambiente; 

                                                 
23

 Não são considerados óleos minerais não persistentes: gasolina, óleo diesel e querosene. 

24
 O manual de reivindicação prevê que os reclamantes podem ser pessoas físicas, jurídicas, associações, 

organizações privadas ou órgãos públicos, incluindo os Estados ou autoridades locais (IOPC FUND, 

2008). 

25
 Primeiramente para o armador ou seu P&I Club (clube de proteção e indenização), uma vez que o 1992 

Fund só é acionado após o limite de da responsabilidade dos armadores ou seguradora ter atingido seu 

valor máximo. (IOPC FUND 1992, 2008). 
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 Perdas econômicas diretas ou indiretas (atividades de turismo e pesca, por 

exemplo); 

 Pagamento de profissionais (pagamento das despesas com assessores nas 

reivindicações).  

 Desta maneira, como Garza-Gil, Prada-Blanco e Vásquez-Rodrígues (2006) 

analisaram, as compensações financeiras apenas indenizam os custos que possuem 

preços de mercado definidos, o que demonstra a sua insuficiência. Desta maneira, as 

demais perdas incorridas pelos danos causados pela poluição por óleo, referentes à 

recreação e uso passivo, isto é, os serviços que possuem valores culturais, não podem 

ser compensados, porque não possuem valores de mercado definidos.  

 Thébaud et al. (2005) compilaram informações de cinco grandes acidentes 

ocorridos na Europa, comparando o custo total estimado total do acidente, o valor das 

compensações requeridas e o valor das compensações pagas para cada acidente, 

conforme se apresenta na Tabela 3.2. À exceção do acidente com o petroleiro Amoco 

Cadiz, a tabela apresenta a compensação paga até 2001 pelo IOPC Fund e por clubes 

"P&I". A análise desses resultados demonstra uma grande discrepância entre as 

compensações requeridas e as compensações efetivamente pagas, além da incerteza dos 

custos dos acidentes e o grande tempo dos processos. 

Tabela 3.2: Custo global estimado, compensações solicitadas e compensações pagas até 2001 em seis 

grandes acidentes europeus, em milhões de £. Fonte: Thébaud et al. (2005). 

 
Amoco 

Cadiz 
Tanio 

Aegean 

Sea 
Braer 

Sea 

Empress 
Erika 

Ano de ocorrência 1978 1980 1992 1993 1996 1999 

Quantidade de petróleo 

derramado (t) 
220.000 13.500 80.000 86.500 72.000 19.800 

Extensão da costa 

contaminada (km) 
350 200 100 40km

2
 150-200 400 

Duração do processo 

indenizatório 
13 anos 8 anos ≥ 9anos 8 anos ≥ 5 anos ≥ 2 anos 

Número de ações n.d.* ≅100 ≅4600 ≥2270 ≅ 1200 ≅ 5600 

(a) Custo estimado de 

danos globais 

[430,6-

494,2] 
n.d.* n.d.* n.d.* 

[68,1-

129,3] 

[526,2-

611,0] 
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Amoco 

Cadiz 
Tanio 

Aegean 

Sea 
Braer 

Sea 

Empress 
Erika 

(b) Total da indenização 

solicitada 
469,9 110,7 233,1 154,4 56,0 83,2 

(c) Total da indenização 

paga 
91,4 34,3 11 57,8 34,7 15,1 

*n.d.: não disponível 

(a) e (b): Valores para o ano do derramamento, convertidos para unidades monetárias de 2001, baseado 

no índice oficial de preço para Espanha, França e Grã Bretanha. 

(a) Estimativas globais existentes do custo total para terceiros, excluindo o valor da carga perdida e o 

valor do navio. 

(c) Valores na data do pagamento feito no processo indenizatório, convertidos para unidades monetárias 

de 2001, baseado no índice oficial de preço para Espanha, França e Grã Bretanha. 

 Em termos de compensações por danos, tem-se que além destas convenções, se 

destacam os seguintes acordos voluntários entre armadores: (a) Small Tanker Oil 

Pollution Indemnification Agreement 2006 (STOPIA 2006) e (b) Tanker Oil Pollution 

Indemnification Agreement 2006 (TOPIA 2006). O 1992 Fund e o Supplementary Fund 

não fazem parte destes acordos, embora estejam a eles relacionados (IOPC FUNDS, 

2012a). 

 O STOPIA 2006 é um acordo voluntário entre armadores e seguradores, no qual 

a responsabilidade do armador em relação ao dano por poluição causado e o valor 

máximo aplicável são ampliados (IOPC FUNDS, 2012a). O acordo ressarce o 1992 

Fund no valor correspondente a diferença entre o seu valor máximo previsto e o limite 

estabelecido pela CLC 92 (IOPC FUNDS, 2012a, 2012b).  

 Já o TOPIA 2006 é um acordo somente aplicável em países membros do 

Supplementary Fund e prevê a indenização (ou ressarcimento) de metade do valor das 

compensações pagas pelo fundo (IOPC FUNDS, 2012a). O primeiro e único acidente 

envolvendo o STOPIA até 2011 foi o derramamento do Solar I, que ocorreu nas 

Filipinas em 2006 (IOPC FUNDS, 2012b) e não foram evidenciados registros de 

aplicação do TOPIA 2006.  

 As demais convenções relacionadas à poluição por óleo e a prevenção da 

poluição marítima, organizadas considerando-se a classificação das convenções em 

quatro categorias apresentada em Souza Filho (2006), estão apresentadas no Anexo II. 
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A Tabela 3.3 apresenta as principais convenções, relativas ao tema, das quais o Brasil é 

signatário, e o instrumento legal que as instituíram.  

Tabela 3.3: Convenções, relacionadas à poluição por óleo, das quais o Brasil é signatário. Fonte: 

elaboração própria a partir de CCA-IMO (2010), CETESB (2011) e Pedrosa (2012). 

Convenção
1
 Promulgação 

CLC/69 Decreto nº 79.437/1977 

ISM Code Portaria DPC nº 46/1996 do Ministério da Marinha
2
 

INTERVENTION/69 Decreto nº 6.478/2008 

MARPOL 73/78 Decreto nº 2.508/1998 

OPRC 90 Decreto nº 2.870/1998 

SOLAS Decreto nº 87.186/1982 

HNS 2000 Lei nº 9.966/2000 no seu Artigo 4 

LC Decreto nº 87.566/1982 

1: Para o significado e descrição das siglas, consultar o Anexo II. 

2: Extinto em 1999 com a promulgação da Lei Complementar nº 97/1999. 

 

 

3.1.1.  Método “Metodika” 

 

 O método “Metodika” baseia-se na aplicação de uma fórmula que vincula a 

quantidade derramada, através de uma estimativa do volume de água afetado, ao valor 

do dano (IOPC FUND, 1980). Mauseth e Parker (2011) afirmam que o método foi 

criado durante a União Soviética e que suas versões ainda são aplicadas em antigos 

estados soviéticos, como a Rússia e a Ucrânia; neste último país se encontra sua versão 

mais simplificada: a compensação ambiental e os demais danos incorridos são 

calculados através da multiplicação do fator 329 dólares por quilograma total de óleo 

vazado. 

 O primeiro registro evidenciado de sua aplicação foi no caso do petroleiro 

Antonio Gramsci, de bandeira soviética (URSS) em 1979, nos termos do 1971 Fund 

(IOPC FUNDS, 2012c). De acordo com Mauseth e Parker (2011), a utilização deste 

método provocou a rejeição da adoção de quaisquer modelos teóricos para o 

estabelecimento de valores de compensação a serem pagos pelos fundos 
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internacionais
26

. De fato, a terceira resolução (Resolution n. 3) da IOPC Fund Assembly 

(IOPC FUND, 1980) afirma que a avaliação da indenização não deve ser feita com base 

em uma quantificação abstrata do dano causado calculada através de modelos teóricos. 

 Em 2007, o petroleiro Volgoneft 139, também de bandeira russa, se partiu 

derramando 2000t de óleo combustível no estreito de Kerch, entre a Rússia e a Ucrânia 

(IOPC FUNDS, 2012b). Nesta ocasião, o governo russo submeteu ao FUND/92 um 

pedido de compensação pelo dano ambiental no valor de 6.048,6 milhões de rublos 

baseando-se neste método, sendo a solicitação negada devido à contravenção do Artigo 

I.6 da CLC/92, que proíbe que a compensação seja realizada com base em modelos 

teóricos (IOPCF, 2010). 

 

 

3.1.2.  Método "Jeddah" 

 

 O chamado método “Jeddah” é apresentado em diversos documentos do IOPC 

Funds para compensação do acidente envolvendo o petroleiro Seki, de bandeira 

panamenha, em 1994, nos Emirados Árabes, também afetando a península Musandam 

em Oman (IOPC FUND, 1996a, 1996b). Por causa deste evento, foram solicitadas ao 

IOPC Funds compensações para o setor de pesca, para a limpeza, para pagamento de 

despesas referentes ao aconselhamento jurídico e para o dano ambiental, entre outras 

(IOPC FUND, 1996a, 1996b). 

 Em relação às perdas incorridas entre os pescadores, foi realizada uma 

estimativa com base em pesquisa realizada no setor em 1994, considerando estatísticas 

de pesca e registros da venda, entre outros registros, tendo sido esta compensação aceita 

após retificação (IOPC FUND, 1996c). Para os danos ao meio ambiente foi proposta 

uma metodologia criada por uma consultoria que passou a ser conhecida como “Jeddah 

Method”, que consiste na aplicação da Equação 3.1
27

 (IOPC FUND, 1996a, 1996b, 

1996c). 

                                                 
26

 O autor não cita o caso Antonio Gramsci, porém pelas datas e dados apresentados, supõe-se que a 

proibição é decorrente deste evento. 

27
 A equação contida nos documentos da IOPC Fund aqui citados continha um erro. Após o fator F2 

existia um sinal de “=” ao invés de “+”. Como não foram evidenciados outros documentos que fizessem 

referencia à fórmula, além dos citados, foram realizados cálculos com os parâmetros presentes nos 

relatórios, considerando os quatro símbolos das operações fundamentais. Com a utilização do sinal de 



51 

  
        

 
            (3.1) 

 Onde: 

 C: Custo total do recurso natural, em US$; 

 F1: Fator de toxicidade do óleo, calculado através da Equação 3.2 ou, quando o 

grau API não for conhecido, através de valor tabelado no método. 

   
          

  
 (3.2) 

 F2: Fator de degradabilidade, calculado através da Equação 3.2 ou, quando o 

grau API não for conhecido, através de valor tabelado no método. 

   
          

  
 (3.3) 

 F2: Fator de dispersabilidade, obtido através de valor tabelado no método; 

 V: Volume de óleo derramado (em galões); 

 Rm: taxa base em (US$) para recursos marinhos danificados, de acordo com o 

grau de sensibilidade apresentadas em tabelas no método; 

 Rpl: taxa base em (US$) para áreas públicas danificadas, de acordo com os 

graus de sensibilidade apresentados em tabelas no método. 

 A proposta de compensação com esta base de cálculo for rejeitada pela IOPC 

Funds com base na terceira resolução do IOPC Fund Assembly (IOPC FUND, 1980), 

como evidenciado nos documentos de requisição IOPC FUND (1996a; 1996b; 1996c), 

analogamente à rejeição da aplicação da metodologia “Metodika”, apresentada no item 

3.3. A análise dos métodos mostra que ambos, de fato, não representam adequadamente 

os diversos aspectos envolvidos nos impactos ambientais causados por um derrame de 

óleo. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
soma no lugar no “=”, encontrou-se resultado com -0,06% de desvio, possivelmente devido a 

arredondamentos. Por este motivo supõe-se que o símbolo adequado seja “+” e apresenta-se a fórmula 

corrigida. 
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3.2.Reino Unido 

 

 O Reino Unido atualmente dispõe de um plano de contingência, o National 

Contingency Plan for Marine Pollution from Shipping and Offshore Installations, cujo 

objetivo é garantir resposta adequada a acidentes envolvendo derramamento de óleo e 

de substâncias perigosas (REINO UNIDO, 2006). A área de abrangência do plano 

contempla a chamada UK Pollution Control Zone, que inclui as águas interiores, o mar 

territorial e a Zona Econômica Exclusiva. 

 O Oil and Gas UK, criado em 2007, é uma organização sem fins lucrativos da 

indústria de óleo e gás natural britânica, integrada por quaisquer empresas que atuem na 

plataforma continental do Reino Unido (O&G UK, 2012). Após o acidente com a 

plataforma Deepwater Horizon, em 2010, a Oil and Gas UK criou o Oil Spill 

Prevention and Response Advisory Group (OSPRAG) objetivando revisitar as práticas 

do setor no Reino Unido. A Figura 3.1 apresenta a organização dos grupos estabelecidos 

pelo OSPRAG. 

OSPRAG
Oil Spill Prevention and Response Advisory Group

Grupo Consultivo de Resposta e Prevenção a Derramamentos de Petróleo

Oil Spill Response Review Group
Grupo de análise de resposta 

à emergências 

Indeminity & Insurance Review 

Group

Grupo de Indenizações e Seguros 

Technical Review Group
Grupo de revisão técnica

European & International Issues

 Group
Grupo de assuntos europeus e 

internacionais 

Oil Spill Modelling

Modelagem de derramamentos de óleo

OCES workgroup
Grupo de Trabalho de Serviços 

Cooperativos de Emergência  de 

Operadores

Financial Responsibilities
Responsabilidades Financeiras 

 

Figura 3.1: Estrutura dos grupos da OSPRAG. Fonte: Adaptado e traduzido de OSPRAG (2011). 

 O OSPRAG estabeleceu o Indemnity and Insurance Review Group para avaliar o 

potencial de controle, remediação e custos de compensação associados a grandes 

derramamentos de petróleo na plataforma continental do Reino Unido, tendo ainda 

como objetivo determinar a situação atual do Reino Unido, em relação a estas questões 

e identificar necessidades de melhoria (OSPRAG, 2011). O grupo também revisitou a 

existente Offshore Pollution Liability Association Ltd. (OPOL), o acordo de 

responsabilidade das atividades offshore no país.  
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 Em vigor desde 1975, a OPOL, era inicialmente uma medida provisória até 

definir-se um regime de responsabilidade objetiva regional (OPOL, 2012b). No entanto, 

como não houve consenso entre os nove estados participantes, o governo britânico 

julgou que os interesses dos estados poderiam ter melhor representação com a 

manutenção da OPOL, que perdura até os dias de hoje (OPOL, 2012b). 

 A OPOL se aplica a todas as instalações offshore que oferecem riscos de poluir 

através de descargas de óleo (OPOL, 2012b). É um órgão da indústria do petróleo que 

atua como uma companhia que administra um regime de responsabilidades sobre 

compensação da qual todos os operadores do Reino Unido são participantes, uma vez 

que ser membro é uma condição para a concessão da licença do governo inglês para 

atuar no setor (OSPRAG, 2011). 

 O relatório da OSPRAG (OSPRAG, 2011) ressalta que a OPOL não é um fundo 

ou uma limitação para o regime de responsabilidade de um derramamento. O valor 

estabelecido pelo acordo corresponde a um montante mínimo que os membros devem 

comprovar, através de garantias, como seguros ou outros meios, que possuem recursos 

financeiros para garantir o custeio da resposta de acidentes sob sua responsabilidade 

(OPOL, 2012b; OSPRAG, 2011). 

 O acordo OPOL requer que cada operador se sujeite à responsabilidade objetiva 

por dano ambiental, salvo em algumas exceções, e ao custeio de medidas de reparação 

decorrente de um derramamento em suas instalações (OPOL, 2012b). O montante 

máximo a ser pago por incidente, atualmente, é de US$250 milhões, sendo uma metade 

destinada aos gastos de limpeza e a outra ao pagamento de compensações (OPOL, 2010, 

2012a; OSPRAG, 2011). 

 As requisições de compensação podem ser feitas em até um ano depois do 

acidente e devem ser pagas às pessoas e/ou aos grupos prejudicados pela poluição e aos 

agentes governamentais que tiveram gastos com a limpeza das áreas afetadas (OPOL, 

2010, 2012a). As categorias válidas para requisição de compensação são: (i) operações 

de limpeza em áreas costeiras ou no mar, (ii) danos à propriedade, (iii) custos de 

destinação dos resíduos coletados e (iv) outros custos quantificáveis e que tenham sido 

resultantes da contaminação (OPOL, 2010). 

 Os reclamantes devem notificar por escrito o causador da poluição e prover 

todas as informações, documentos e depoimentos que são razoavelmente necessários 

para a investigação da requisição (OPOL, 2010). Não são pagas compensações por 

danos causados em casos de guerra, terrorismo ou ações similares e nos casos em que 
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houver disputa entre o responsável e o solicitante, a decisão é arbitrada judicialmente 

(2012a). 

 Antes do acidente envolvendo a plataforma Deepwater Horizon, o valor máximo 

era de US$ 120 milhões (OSPRAG, 2011), que foi revisto devido à magnitude deste 

evento. O novo valor, considerado pela indústria como um valor suficiente na maioria 

dos casos de acidente, entrou em vigor em outubro de 2010 (OPOL, 2010). A alteração 

do valor foi uma recomendação do relatório final da OSPRAG após a realização de 

modelagens de derramamento de petróleo (OSPRAG, 2011). 

 O Indemnity and Insurance Review Group e o Oil Spill Emergency Response 

Review Group modelaram diversos cenários de incidente com o objetivo de identificar 

os potenciais volumes de óleo na superfície do mar, seu comportamento e as áreas de 

impacto, além de avaliar quais as estratégias de resposta poderão ser desenvolvidas 

(OSPRAG, 2011). Outro objetivo dos grupos, conforme mencionado no relatório da 

OSPRAG, era avaliar os custos potenciais de limpeza do petróleo que atingiria o litoral 

e o impacto econômico da poluição, permitindo, desta maneira, a avaliação das medidas 

da OPOL.  

 De acordo com o relatório da OSPRAG (2011), especialistas foram contratados 

para realizar a modelagem de possíveis derramamentos de óleo e avaliar o impacto 

potencial na costa, além dos custos de limpeza e compensação, utilizando diversos 

cenários de acidentes em locais diferentes ao longo da costa do Reino Unido. Algumas 

regiões não foram consideradas neste trabalho devido à improbabilidade da ocorrência 

de incidentes pelas características de seus poços.  

 A modelagem probabilística realizada no relatório mencionado considerou o 

potencial de derramamentos em diferentes localidades em diversas condições do mar e 

em diferentes volumes de vazamento. Os piores cenários foram avaliados em termos de 

custos das medidas corretivas (intervenções com dispersantes e mecânica no mar e na 

costa), limpeza do litoral, deposição final e danos a terceiros (OSPRAG, 2011). 

 A análise de todos os custos obtidos demonstrou que exceto pra um cenário, 

todos os demais se encontravam sob o valor máximo de US$250 milhões, considerado 

adequado, pois poucos poços são suscetíveis a acidentes de porte superior (OSPRAG, 

2011). Os parâmetros de entrada utilizados na modelagem, as hipóteses e a metodologia 

adotadas estão em revisão até que a versão final do relatório da OSPRAG seja concluída 

e publicada (OSPRAG, 2011).  
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3.3. Estados Unidos da América 

  

 A ocorrência de grandes acidentes ambientais nos EUA, notavelmente os 

acidentes envolvendo derramamento de óleo, historicamente foi um dos principais 

elementos propulsores da legislação ambiental americana. O acidente no Canal de Santa 

Bárbara provocou grande comoção pública no país, preparando-o para a promulgação 

do National Environmental Policy Act (NEPA), que se tornou um símbolo da crescente 

força do movimento ambiental nacional (GRAHAM et al., 2011). Além disso, o 

acidente favoreceu a aprovação de diversas leis de proteção ambiental mais exigentes ao 

longo dos anos 1970 (GRAHAM et al., 2011; RAMSEUR, 2012). 

 O primeiro esforço norte-americano específico para a prevenção da poluição por 

óleo foi o Oil Pollution Act (OPA) de 1924 (PRITCHARD, 1987). Esta lei antecedeu o 

OPA de 1990, que foi promulgado sob forte pressão da opinião pública devido à 

ocorrência do derramamento de óleo consequente do acidente com o petroleiro Exxon 

Valdez, em 1989, o segundo maior acidente da história dos EUA, como mostrado na 

seção 2.2, e três outros derramamentos ocorridos no mesmo ano, com um intervalo de 

apenas 24 horas entre eles (OFIARA, 2002)
28

. 

  O OPA de 1990 é resultado da consolidação pelo congresso americano das leis 

federais existentes em apenas um programa, trazendo ampliação das disposições de 

responsabilidade existentes dentro do Clean Water Act e criando exigências 

independentes em relação à prevenção e à resposta a vazamentos de óleo (RAMSEUR, 

2012). De acordo com a EPA (2011a), esta lei melhorou a capacidade do país de 

prevenir e oferecer resposta a vazamentos de petróleo por criar regras que ampliam a 

capacidade do governo federal de facilitar o aporte dos recursos financeiros necessários 

à sua resposta.  

 Antes da sua promulgação, alguns dos principais aspectos legais americanos 

para a gestão da poluição por óleo, segundo Ramseur (2012), eram: 

 Clean Water Act (1972): sua seção 311 definia os requisitos para o reporte, 

resposta e responsabilidades em casos de vazamentos e criava um fundo para 

limpeza e restauração dos recursos naturais; 

                                                 
28

 A saber: encalhe do petroleiro M/V World Prodigy em 23 de junho de 1989 em Rhode Island, encalhe 

do petroleiro Presidente Rivera em 24 de junho de 1989 no rio Delaware e a colisão de duas embarcações 

em 25 de junho de 1989 no canal marítimo de Houston (Houston Ship Channel). 
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 Deepwater Port Act (1974); 

 Trans-Alaska Pipeline Authorization Act (1973); 

 Outer Continental Shelf Lands Act Amendments (1978); 

 National Oil and Hazardous Substances Pollution Contingency Plan – NCP 

(1986). 

 Segundo Ramseur (2012), o OPA de 1990 tornou mais claro o papel do governo 

federal na resposta e limpeza de derramamentos de óleo. A seção 4201 do OPA alterou 

a seção 311(c) do CWA dando autoridade ao presidente (agindo de acordo com o plano 

nacional de contingência e o plano de área) para remover efetiva e imediatamente uma 

ameaça de descarga e realizar as atividades de limpeza utilizando recursos federais, 

monitorar a limpeza realizada pelo poluidor ou direcionar suas atividades (CWA, 2002; 

RAMSEUR, 2012).  

 O primeiro plano de contingência americano foi promulgado em 1968, em 

resposta ao derramamento ocasionado pelo navio petroleiro Torrey Canyon na costa da 

Inglaterra no ano anterior (PEDROSA, 2012). Ao longo dos anos seu escopo foi sendo 

ampliado e a partir de 1972, como exigido pelo CWA, passou a incluir a descarga de 

substâncias perigosas; a última revisão do NCP foi realizada em 1994 com a finalidade 

de atender o estabelecido pelo OPA de 1990 (EPA, 2011b, 2011d). 

 Este plano, o National Oil and Hazardous Substances Pollution Contingency 

Plan ou NCP, está contido no Sistema Nacional de Resposta ou National Response 

System (NRS) para a resposta ao derramamento de oleosas e perigosas (EPA, 2011c, 

2011d). Esse sistema é composto por indivíduos, equipes de agências locais, estaduais e 

federais, pela a indústria e demais organizações que desejem compartilhar 

conhecimento e recursos para garantir o controle de vazamento e a condução de 

atividades de limpeza para minimizar as ameaças à saúde humana e ao ambiente (EPA, 

2011c). 

 O NRS possui três níveis de planos, elaborados pelo governo: o NCP, o Plano 

Regional de Contingência (Regional Contingency Plan – RCP) e Plano de Área (Area 

Contingency Plan – ACP) (PEDROSA, 2012). O sistema conta com uma Equipe 

Nacional de Resposta (National Response Teams – NRT), Equipes Regionais de 

Resposta (Regional Response Teams – RRT), com Comitês de Área (Area Committees – 

AC), Coordenadores de Operações (OnScene Coordinator – OSC) e Gerentes de 

Projetos de Remediação (Remedial Project Manager – RPM) (EPA, 2011c; PEDROSA, 

2012). 
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 A seção 1002 do OPA define que as partes responsáveis (responsible parties, 

aqui abreviada para RPs) por navios ou instalações nas quais ocorra vazamento de óleo 

ou que apresentem ameaça de descarga (sobre as águas navegáveis, linhas costeiras 

adjacentes ou na ZEE) são responsáveis pelos custos de remoção e pelos danos 

consequentes. Às RPs é permitida a defesa da responsabilidade, pela seção 1003, em 

casos de desastres naturais, atos de guerra ou omissão de terceiros (dadas algumas 

condições). 

 A seção 1002 estabelece o princípio de responsabilidade objetiva (PALMA, 

2011) e atribui às RPs a responsabilidade pelos custos de limpeza e remoção da(s) 

substância(s) poluidora(s) e pelos custos por danos causados (i) aos recursos naturais, 

(ii) à propriedade, (iii) ao uso de subsistência, (iv) às perdas de receita ou rendimentos 

(PALMA, 2011)
29

, e) aos lucros cessantes ou prejuízo na capacidade de ganhos e (v) 

aos serviços públicos. Nesta seção, também fica definido que os recursos naturais 

devem ser recuperados por um “trustee”, isto é um "administrador" oficial dos recursos 

naturais. 

 O NCP, em seu §300.600, também define os administradores dos recursos 

naturais, sendo eles o Department of Agriculture (USDA), o Department of Commerce 

(DOC), o Department of Defense (DOD), o Department of Energy (DOE), o 

Department of the Interior (DOI) e outras agências devidamente autorizadas pelo 

governo norte-americano. Neste parágrafo, define-se que a Secretaria do Comércio atua 

como administrador (trustee) dos recursos naturais gerenciados ou controlados por 

agências federais relacionadas ao manejo das zonas costeiras de águas navegáveis, 

zonas de maré, águas da zona contigua, a zona exclusiva e na plataforma continental.  

 Se um incidente envolver o escopo de mais de um administrador, deverá haver 

ação conjunta, sendo um ou mais administradores coordenadores da ação (15 C.F.R. § 

990.14). São exemplos de recursos administrados pelo DOC: os ambientes costeiros, 

espécies marinhas, pântanos salgados, entre outros, segundo o §300.175 do NCP e a 

EPA (2011f). A responsabilidade de tutela destes recursos pelo DOC foi delegada a 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), que atua em conjunto com 

outras agências (tais como a National Marine Fisheries Servicem, Office of Ocean and 

                                                 
29

 De acordo com a OPA, referem-se à perdas da receita líquida de impostos, royalties, aluguéis, taxas, ou 

ações de lucro líquido devido à lesão, destruição ou perda de bens imóveis, propriedade pessoal, ou de 

recursos naturais. 
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Coastal Resource Management, Office of Oceanography and Marine Services e o 

General Counsel)
30

 (EPA, 2011f). 

 O NCP (1994) define, em seu §300.175, que o DOC, através da NOAA, deverá 

prover apoio científico para a resposta e planejamento da contingência em ambientes 

costeiros e marinhos, incluindo a avaliação dos perigos envolvidos, previsão do 

movimento e a dispersão do óleo e/ou de substâncias perigosas. A NOAA também é 

responsável por prover informação da sensibilidade dos ambientes costeiros, bem como 

de métodos de limpeza e mitigação, entre outras atribuições (NCP, 1994). 

 Ramseur (2012) afirma que, antes da OPA, não havia uma legislação abrangente 

que compensasse pronta e adequadamente àqueles que teriam perdas econômicas como 

consequência de um acidente. Através da OPA, ampliou-se o escopo dos danos de 

responsabilidade do poluidor, estabelecendo a responsabilidade objetiva e tornando a 

RP responsável pelos custos de limpeza (removal costs) do material derramado e 

também pelos danos apresentados na seção 1002, mencionados anteriormente. 

 O OPA define (seção 1004) o limite de responsabilidades aplicáveis para 

acidentes, que não são consideradas apenas em casos de negligência grosseira ou 

conduta dolosa (cujas condições são especificadas na seção). Os limites de 

responsabilidade são estabelecidos em função da capacidade de carga da embarcação, 

enquanto as unidades de perfuração offshore têm seu limite de responsabilidade 

definidos como embarcação ou como instalação, em função do caso. 

 Antes do OPA, o financiamento federal para resposta aos vazamentos de óleo 

era considerado inadequado e a recuperação de danos difícil para os agentes privados 

(RAMSEUR, 2012). Os EUA não são signatários de convenções relacionadas à 

responsabilidade civil nem daquelas que estabelecem fundos para compensação de 

danos (IMO, 2012). Seu sistema de indenizações e compensações é baseado no Oil Spill 

Liability Trust Fund (OSLTF), criado em 1986, cuja efetividade só ocorreu após a 

promulgação do OPA em 1990 (PEDROSA, 2012). 

 Apesar da criação em 1990, a utilização do fundo apenas foi autorizada após o 

incidente envolvendo o Exxon Valdez (USCG, 2012). Em 1991 foi criada a U. S. Coast 

Guard’s National Pollution Funds Center (NPFC) para gestão do fundo, que pode ser 

utilizado para o pronto pagamento dos custos de limpeza de derramamentos, custos 

                                                 
30

 Para os casos que envolvam recursos de águas costeiras e espécies anádromas, o DOC atua como co-

administrador em conjunto com o DOI. 
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administrativos federais, custos operacionais, contestações por custos de limpeza não 

compensados, danos não compensados, entre outros (RAMSEUR, 2012; USCG, 2012). 

 O fundo atingiu seu valor máximo previsto de US$1 bilhão a partir da 

consolidação de diversos fundos relacionados a outras leis de prevenção a acidentes por 

óleo anteriores ao OPA e à taxação imposta pela indústria do petróleo (USCG, 2006, 

2012). De 1994 até 2006, a taxação imposta para compor o fundo correspondia a uma 

taxa de cinco centavos de dólar por barril de óleo produzido ou importado, que foi 

aumentada para oito centavos de dólar a partir de 2008 até 2016 e que será de nove 

centavos de dólar em 2017, ano de sua extinção (USCG, 2012).  

 Outras fontes de receita para o fundo (administrado pelo U. S. Coast Guard's 

National Pollution Funds Center – NPFC), incluem os juros sobre o fundo, a 

recuperação dos custos das partes responsáveis pelos vazamentos e quaisquer multas ou 

penalidades civis coletados (USCG, 2008, 2012). Além do pagamento do custo da 

limpeza, as RPs devem pagar multas e penalidades civis (indenizações) nos termos do 

OPA, do CWA, do Deepwater Port Act e do Trans-Alaska Pipeline Authorization Act, 

que também contribuem para a manutenção do fundo (USCG, 2012). 

 Para preservar o fundo e garantir que as RPs possam assegurar o custeio da 

limpeza e dos danos de um eventual derramamento de petróleo, a OPA requer que 

navios e instalações offshore mantenham evidência de responsabilidade financeira 

através de seguros (1990 OPA). A NPFC assegura a responsabilidade financeira de 

embarcações
31

, enquanto a de instalações offshore é regulada pelo BOEM (BOEM, 

2012b; RAMSEUR, 2012; USCG, 2006). 

 O BOEM e o Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) são 

órgãos resultantes da reestruturação do Bureau of Ocean Energy Management, 

Regulation and Enforcement (BOEMRE) (BOEMRE, 2011; BOEM, 2012b). A 

BOEMRE foi criada após o acidente de Macondo, substituindo a Minerals Management 

Service (MMS), que até então era a agência federal responsável por supervisionar a 

perfuração e as operações offshore (BOEMRE, 2011). 

 O órgão ambiental americano, EPA, afirma que um dos objetivos principais 

neste tipo de evento é assegurar que o responsável pelo vazamento financie a limpeza 

do seu óleo derramado (EPA, 2011e). No entanto, quando o responsável é desconhecido 

                                                 
31

 Através da emissão de Certificates of Financial Responsibility (COFRs), sem os quais embarcações 

com peso bruto superior a 300 toneladas brutas não podem operar nos EUA. 



60 

ou se recusa a pagar pela limpeza, recursos do OSLTF podem ser utilizados nos 

pagamentos dos custos de remoção ou danos resultantes de descargas de petróleo (EPA, 

2011e; USCG, 2006). 

 É importante ressaltar que a utilização do OSLTF é restrita a descargas de óleo, 

o que inclui petróleo, óleo combustível, lamas, resíduos de óleo e demais resíduos 

associados a óleo. Para utilização dos recursos do fundo, a descarga não pode incluir 

qualquer substância que esteja especificamente enumerada ou designada como produto 

perigoso no Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 

(CERCLA)
32

, que possui um fundo próprio, também conhecido como Superfund, de 

aproximadamente US$1,6 bilhão (USCG, 2006; EPA, 2011a). 

 Além disso, ressalta-se que o OPA é limitado a derramamentos de óleo, não 

incluindo produtos considerados perigosos através da CERCLA ou CWA. A CERCLA 

responde a descargas de substâncias perigosas, como as reguladas pelo CWA, pelo 

Toxic Substances Control Act, pelo Resource Conservation and Recovery Act (ou 

TSCA) e Clean Air Act e demais produtos que tenham sido designados como 

substâncias perigosas por outros instrumentos legais federais. A definição de produtos 

perigosos não contempla como substância perigosa o petróleo, petróleo bruto e qualquer 

fração do mesmo (§300.5 do NCP – 40 C.F.R. Chapter I Part. 300 e §9601 da CERCLA 

– 42 C.F.R. Chapter 103 Section 9601 et seq.), salvo especificado em contrário 

(OFIARA, 2002; CERCLA, NCP). 

 Antes do OPA ser promulgado em 1990, o DOI era responsável pelo 

desenvolvimento de procedimentos para os casos de derramamento de substâncias 

perigosas e de óleo (sob a CERCLA de 1980, que foi alterada em 1986 pelo Superfund 

Amendments and Reauthorization Act – SARA) e também pela busca de meios legais 

para a recuperação dos danos econômicos consequentes
33

. Por estes motivos, 

encontram-se ainda documentos que se referem às regras e aos procedimentos 

desenvolvidos pelo DOI para derramamentos de óleo. Após a promulgação do OPA em 

1990 a responsabilidade pelos derramamentos de óleo passou a ser da DOC, através da 

NOAA, substituindo as regulações estipuladas no CWA.  

                                                 
32

 42 U.S.C. §9601 et seq. (1980) 

33
 Até então a CERCLA não contemplava derramamento de óleo porque este tipo de derramamento estava 

contemplado na CWA (ampliado através do Water Improvement Quality Act em 1970 e alterado em 1972 

e 1977). 
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 De acordo com o OPA, a avaliação dos danos aos recursos naturais incorridos, 

segundo a seção 1006, deverá considerar (a) o custo de restaurar, reabilitar, recolocar o 

recurso afetado ou readquirir recursos naturais equivalentes, (b) a diminuição do valor 

dos recursos naturais com restauração pendente e (c) o custo para avaliação dos danos. 

Neste parágrafo se define que os danos deverão ser avaliados pela Secretary of 

Commerce for Oceans and Atmosphere, em conjunto com a EPA, o United States Fish 

and Wildlife Service e outras agências afetadas e/ou envolvidas, através de regulações. 

 A Natural Resource Damage Assessment (NRDA) é uma ferramenta de âmbito 

federal para avaliar perdas econômicas que resultem do derramamento de substâncias 

perigosas e/ou substâncias derivadas de petróleo em águas sob jurisdição dos EUA e 

que requeiram restauração dos recursos afetados (NOAA, 1996a, 1996b, 1996c, 1996d, 

1997, 2010, 2011; OFIARA, 2002). Sua utilização data dos anos 80, envolvendo duas 

agências federais deste país, o DOI e o DOC, este último através da NOAA (OFIARA, 

2002). 

 O objetivo da restauração é garantir uma resposta aos danos decorrentes de um 

incidente e é papel dos administradores definir qual o nível de restauração necessário 

para que o ambiente afetado retorne a níveis anteriores (baseline levels) e haja 

compensação das perdas incorridas até a recomposição total do ambiente (OFIARA, 

2002; NOAA, 1996a; NOAA, 1996b; NOAA, 1996c; NOAA, 1996d; NOAA,1997). A 

NRDA conduzida pela NOAA é fundamentada em três etapas, apresentadas na Tabela 

3.4, a saber:  

 Pré-avaliação (OFIARA, 2002; NOAA, 1996a; NOAA, 1996b; NOAA, 1996c; 

NOAA, 1996d; NOAA,1997): Nesta fase ocorre a avaliação do evento para 

verificação de quais administradores (trustees) devem conduzir o processo de 

restauração do ecossistema afetado e qual o instrumento legal apropriado, por 

exemplo, o OPA. Esta fase se inicia com a comunicação do acidente por 

agências de resposta, como por exemplo, a guarda costeira. Nela é realizada 

uma determinação inicial de quais recursos foram afetados e se determinam 

ações de resposta para o evento. 

 Planejamento da restauração (NOAA, 1996a, 1996b, 1996c, 1996d, 1997): 

nesta fase são avaliados os potenciais danos aos recursos naturais e seus 

serviços para avaliação da escala de restauração requerida, atuando como um 

elo entre dano e a restauração. Esta fase possui duas etapas principais: 

avaliação dos danos e escolha da restauração. Na primeira, determina-se a 
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natureza, a extensão e o grau dos danos aos recursos naturais e serviços, sendo 

os danos avaliados em comparação com a linha de base definida. Na segunda 

etapa, são elaboradas e escolhidas as alternativas de restauração até a 

elaboração final do plano de restauração.  

 Implementação da Restauração
34

 (NOAA, 1996a, 1996b; 1996c; 1996d, 1997): 

nesta fase, o plano de restauração é apresentado para que as RPs implementem 

ou financiem seus custos, para que haja liquidação do sinistro sem litígio. Se as 

RPs se recusarem a cumprir o plano, a OPA autoriza os administradores a 

iniciarem ações civis por danos em tribunal federal e acessar os recursos do Oil 

Spill Responsibility Trust Fund. 

Tabela 3.4: Visão geral do processo de elaboração do NRDA. Fonte: NOAA (1996a, 1996b, 1996c, 

1996d, 1997). 

Fases Sub-fases 

Pré-avaliação 

Determinação da jurisdição aplicável 

Avaliação da necessidade de se conduzir um plano de restauração 

Planejamento da 

Restauração 

Planejamento da 

Restauração 

Determinação do dano 

Quantificação do dano 

Seleção da 

restauração 

Desenvolvimento de alternativas de restauração 

Dimensionamento da restauração 

Seleção das alternativas de restauração 

Desenvolvimento do plano de restauração 

Implementação da 

Restauração 
Financiamento e implantação da restauração 

 De acordo com a NOAA (NOAA, 1996a, 1996b, 1996c, 1996d; 1997), a 

restauração pode ser primária, objetivando recompor o meio ambiente em relação à 

linha de base, ou compensatória, objetivando a compensação das perdas ocorridas a 

                                                 
34

 No entanto, o sítio eletrônico da agência (NOAA, 2010) e o sítio eletrônico mantido pela agência para 

restauração do golfo do México (NOAA, 2012a) apresentam a seguinte nomenclatura: 1) Pré-Avaliação; 

2) Avaliação dos danos/plano de restauração e 3) Restauração (NOAA, 2010). No entanto, em todas as 

fontes consultadas, as definições de cada etapa seguem com o mesmo sentido.  
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partir do momento do incidente para o retorno de recursos e serviços para linha de base. 

O Oil Pollution Act Regulations
35

 também prevê estes tipos de restaurações e acrescenta 

a possibilidade de se executarem restaurações de emergência. Além dessas categorias, 

verifica-se que o NRDA em construção para o Golfo do México (NOAA, 2012b) prevê 

a restauração antecipada, a ser realizada antes da quantificação dos danos. 

 A restauração compensatória pode ser realizada através de duas abordagens: (i) 

"recurso por recurso" (resource-to-resource) ou "serviço por serviço" (service-to-

service) e (ii) valoração (NOAA, 1997). A primeira categoria é a abordagem preferida 

para determinar a compensação após um incidente, na qual se assume que o público 

afetado possui disposição a aceitar uma troca entre os serviços perdidos e os serviços 

ganhos após a restauração (NOAA, 1996a; 1997). Já a segunda categoria é aplicada 

quando este trade-off não é possível, sendo utilizados métodos de valoração econômica 

para determinar o valor de compensação dos serviços ambientais perdidos (NOAA, 

1997).  

 Para avaliação dos danos a partir da abordagem "recurso por recurso" ou 

"serviço por serviço"
36

, estão os modelos Habitat Equivalency Analysis (HEA) e 

Resource Equivalency Analysis (REA)
37

 (NOAA, 1997, 2011). Já a segunda abordagem 

está fundamentada na utilização de técnicas de valoração econômica, utilizando 

modelos de preferência revelada (como os modelos de custo de viagem e de preços 

hedônicos) e de preferência declarada (valoração contingente e análise conjunta – 

conjoint analysis), além da transferência de benefícios (NOAA, 1997). 

 As abordagens de valoração podem ser "valor por valor" (value-to-value) ou 

"valor por custo" (value-to-cost) (NOAA, 1997, 2011). A primeira é preferencial e se 

fundamenta no princípio de que o valor do serviço ecossistêmico deve ser equivalente 

ao valor das perdas temporárias
38

, considerando a taxa de desconto aplicável para 

                                                 
35

 15 C.F.R. § Part 990. 

36
 O relatório "Compensatory Restoration Actions" (NOAA, 1997) refere à terminologia "recurso por 

recurso" como preferencial. 

37
 É importante destacar que o OPA (Sec. 7001) permite o desenvolvimento e a utilização de modelos, 

inclusive modelos econômicos para a avaliação dos danos causados aos recursos naturais provocados por 

uma descarga de óleo.  

38
 Ou seja: o valor descontado dos benefícios perdidos é igual ao valor descontado dos benefícios obtidos 

com a compensação. 
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compensar as diferenças temporais entre perdas e ganhos (NOAA, 1997). Já na 

abordagem "valor por custo", usada quando a alternativa "valor por valor" for inviável, 

a compensação é medida ao se igualar o custo das ações de restauração ao valor das 

perdas provocadas pelo dano, sendo necessário apenas conhecer os serviços perdidos e 

seus valores
39

 (NOAA, 1997, 2011).  

 A abordagem "valor por valor" permite a utilização de diversos métodos 

econômicos para avaliar a disposição a aceitar entre os serviços danificados e os 

serviços substitutos (NOAA, 1997). Em geral, é utilizada quando os serviços afetados e 

os serviços de reposição não são do mesmo tipo e qualidade ou não possuem valores 

comparáveis, fazendo com que não haja um trade-off entre perdas e ganhos de serviços 

(NOAA, 1997, 2011). 

 Nesta abordagem, equipara-se o valor monetário dos serviços obtidos através de 

recursos naturais perdidos com o valor monetário de um ou mais projetos de restauração 

que compensariam os serviços perdidos (NOAA, 2011). Assim, o valor dos serviços 

fornecidos pelo projeto de recuperação deverá ser equivalente ao valor das perdas 

temporárias que deverá ser gasto em projetos de compensação que promovam a 

restauração apropriada (NOAA, 1997, 2011).  

 A abordagem "valor por custo" deve ser utilizada quando for inviável o 

desenvolvimento e a execução de um estudo preliminar para avaliar os benefícios de 

restauração (NOAA, 2011). Esta abordagem pode ser utilizada quando se julgar que a 

avaliação dos serviços perdidos é possível, porém a avaliação dos recursos naturais de 

substituição e/ou serviços demanda tempo ou custos que não sejam exequíveis (NOAA, 

1997). Desta maneira, o custo do plano de restauração é equiparado ao valor das perdas 

devido ao dano causado pelo derramamento. 

 A guisa de ilustração destes conceitos, verifica-se que o NRDA do acidente 

envolvendo a plataforma Deepwater Horizon, em 2010, tem como trustees a NOAA, o 

DOI do governo federal e agências designadas dos cinco estados afetados: Flórida, 

Alabama, Mississipi, Louisiana e Texas (NOAA, 2012b). A única RP envolvida neste 

relatório é a empresa BP, que, em 2012 foi proibida de realizar novos contratos com o 

governo norte-americano (EPA, 2012; NOAA, 2012b).  

                                                 
39

 Para a avaliação através desta abordagem devem ser conhecidos os valores dos serviços perdidos, mas 

não é realizada a avaliação dos custos de reposição dos recursos e serviços ambientais. 
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 O NRDA referente a este acidente (NOAA, 2012b) ainda não está finalizado, 

porém se verifica que as categorias de elaboração previstas são equivalentes às 

subdivisões apresentadas em Ofiara (2002) e nos relatórios da NOAA (NOAA, 1996a, 

1996b, 1996c, 1996d, 1997). No relatório de acompanhamento relativo à avaliação do 

acidente apresentado pela NOAA (NOAA, 2012b) já estão contempladas as etapas de 

restauração de emergência e a restauração preliminar
40

. 

 

 

3.4. Brasil 

 

 O quadro legal brasileiro é considerado bastante moderno para a gestão 

ambiental da indústria do petróleo (sobretudo quando comparado à legislação existente 

na América Latina), o que é atribuído ao fato de esta ter sido fundamentada na 

legislação norte americana (MARTINI JÚNIOR; GUSMÃO, 2003). A legislação mais 

antiga de que se tem notícia no Brasil sobre poluição marítima é o Decreto nº 

3.334/1899.  

 A legislação brasileira da indústria do petróleo está alinhada com normas 

internacionais, conforme se evidencia na incorporação destas normas aos textos 

jurídicos nacionais (como, por exemplo, a incorporação da HNS 2000 na Lei nº 

9.996/2000). O primeiro órgão governamental brasileiro a definir a política petrolífera 

no Brasil foi criado no Estado Novo através do Decreto-Lei nº 395/1938, funcionando 

desde sua criação em 1939 até 1960. A partir de então, o setor passou a ser regulado 

pelo Ministério de Minas e Energia (MME), criado pela Lei nº 3.782/1960, através da 

Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do ministério. 

 A CETESB agrupa a legislação brasileira em função de cinco temas: (i) 

comunicação do vazamento de óleo, (ii) Planos de Emergência, (iii) prevenção da 

poluição aquática, (iv) convenções internacionais (detalhadas no Capítulo 3 e no Anexo 

II) e (v) Assuntos correlacionados. A Tabela 3.5 apresenta a legislação brasileira em 

função desses eixos (à exceção das convenções internacionais). 

 

 

                                                 
40

 Tradução livre de “early restoration”. 
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Tabela 3.5: Tabela síntese dos instrumentos legais relacionados a prevenção da poluição por óleo. Fonte: 

adaptado de CETESB (2011). 

Assunto Instrumento Legal 

Comunicação do 

vazamento de 

óleo 

 Decreto nº 83.540/1979: Artigo 8º – Regulamenta a CLC 1969. 

 Portaria da Agência Nacional de Petróleo nº 170/1998: Artigo 13. 

 Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais): Artigo 14. 

 Lei nº 9.966/2000: Artigo 22. 

Planos de 

Emergência 

 

 Lei nº 8.630/1993 (Lei dos Portos): Artigo 33 §1º, inciso VII. 

 Lei nº 9.719/1998. 

 NR 29: Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho 

Portuário. Itens: 29.1.6, 29.6.3.4 e 29.6.6. 

 Lei nº 9.966/2000. 

 Plano de Emergência Individual: Resolução CONAMA 398/2008. 

 Plano de Área para combate à poluição por óleo: Decreto nº 4.871/2003. 

Prevenção 

da poluição 

aquática 

 Prevenção da poluição origem terrestre: Portaria do Ministério dos 

Transportes nº 124/1980
1
. 

 Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente). 

 Lei nº 9.537/1997 (Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário – LESTA). 

 Lei nº 9.966/2000. 

 Procedimentos para transferência de óleo entre embarcações – NORMAM 

8/2003: Capítulo 3, Seção IV, Item 308. 

Penalidades aos 

agentes 

poluidores 

 

 Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente): Artigo 14º. 

 Ação Civil Pública por Danos Ambientais: Lei nº 7.347/1985. 

 Decreto nº 83.540/1979 – regulamenta a aplicação da Convenção 

Internacional sobre a Responsabilidade Civil de Danos Causados por 

Poluição por Óleo (CLC 69): Artigo 2º. 

 Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais): artigos 6º a 15, 23 e 54. 

 Decreto nº 3.179/1999 – especifica sanções aplicáveis às condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente: artigos 2º e 41. 

 Lei nº 9.966/2000 – estabelece princípios básicos a serem obedecidos na 

movimentação de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em portos 

organizados, instalações portuárias, plataformas e navios: artigos 15 a 17, 

21 e 23, 25 a 27 e 32. 

 Decreto nº 4.136/2002: Sanções às infrações previstas na Lei nº 

9.966/2000. 
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Assunto Instrumento Legal 

Assuntos 

correlacionados 

 Aplicação de dispersantes: Resolução CONAMA 269/2000. 

 Livro de Registro de Óleo: Lei nº 9.966/2000. 

 Licenciamento Ambiental: Resolução CONAMA 237/1997. 

 Bens Afundados (naufrágios): Lei nº 7.542/1986. 

 Delimitações do mar territorial brasileiro: Lei nº 8.617/1993. 

 Linhas de base reta na costa brasileira: Decreto nº 1.290/1994, 

 Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA): Lei nº 9.537/1997. 

 Água de lastro – NORMAM 20/2008. 

1: Apesar de referenciada em CETESB (2011) esta portaria não foi localizada. 

 As atividades de E&P no país têm como pré-requisito a obtenção de licenças 

ambientais ao longo de diversas etapas de seus processos. O licenciamento ambiental é 

o procedimento requerido para autorizar a implementação ou execução de atividades ou 

empreendimentos que utilizem recursos ambientais e sejam efetiva ou potencialmente 

poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental (conforme 

definido na Lei Complementar nº 140/2011). 

 O licenciamento ambiental das atividades relacionadas à exploração e lavra de 

jazidas de combustíveis líquidos e gás natural (exploração, perfuração e produção com 

fins comerciais e/ou de pesquisa de petróleo e gás natural) é regulamentada pelas 

resoluções CONAMA 01/1986, 23/1994 e 237/1997. São quatro as licenças definidas 

pela Resolução CONAMA 23/1994: (a) Licença prévia para perfuração (LPper), (b) 

Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro), (c) Licença de Instalação (LI) e (d) 

Licença de Operação (LO). 

 

 

3.4.1.  A Lei nº 9.966/2000 

 

 A lei nº 9.966/2000, também conhecida como Lei do Óleo, é o marco regulatório 

da gestão ambiental no setor de O&G. Sua aprovação foi impulsionada pelo acidente da 

PETROBRAS na Baía de Guanabara (Estado do Rio de Janeiro), ocorrido no mesmo 

ano de sua publicação. Seu escopo de ação é a prevenção, controle e fiscalização da 
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poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas e perigosas em 

águas sob jurisdição nacional (AJN), definidas em seu Artigo 3º
41

.  

 Esta lei introduziu em portos, instalações portuárias, plataformas e suas 

instalações de apoio, a obrigatoriedade de instalação para recebimento de resíduos e 

elaboração de manual de procedimento interno para gerenciamento dos riscos de 

poluição, para a gestão dos resíduos gerados na movimentação e armazenamento de 

óleo e substâncias nocivas ou perigosas. Além disso, determinou a obrigatoriedade de 

Planos de Emergência Individuais (PEIs). 

 Os PEI s descrevem procedimentos que conduzam a ações necessárias e definam 

as responsabilidades após um incidente (CALIXTO, 2011) e funcionem como base para 

a elaboração de planos mais abrangentes, como, por exemplo, o plano de emergência da 

área envolvida – que é construído a partir da integração dos diversos PEIs de 

empreendimentos de uma área. O conteúdo mínimo do PEI é regulamentado através da 

Resolução CONAMA 398/2001. 

 Nos termos do Artigo 8º da Lei nº 9.966/2000, os PEIs deverão ser consolidados 

pelo órgão ambiental competente em planos de contingência locais ou regionais. Estes 

últimos deverão ser consolidados em um Plano de Contingência Nacional (PNC), ainda 

inexistente. A obrigatoriedade de se estabelecer o PNC também está expressa na 

Convenção Internacional sobre Preparo, Responsabilidade e Cooperação em caso de 

Poluição por Óleo (OPRC 90), da qual o Brasil é signatário (IMO, 2012). 

 Os Planos de Área foram instituídos, através do Decreto nº 4.871/2003, como 

instrumentos para o combate à poluição em AJN. É definido como um ou mais 

documentos que contenham informações, medidas e ações referentes a uma área de 

concentração, na qual se localizem portos organizados, instalações portuárias, terminais, 

dutos ou plataformas e suas instalações de apoio. A elaboração destes planos tem como 

objetivo a ampliação da capacidade de resposta através da integração dos PEI e orientar 

as ações necessárias em incidentes de poluição por óleo de origem desconhecida. 

 Além dos PEI e dos planos de área, outros instrumentos para atendimento à 

emergência em portos e instalações portuárias foram estabelecidos pela Norma 

Regulamentadora nº 29 (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a saber: o 

                                                 
41

 As águas sob jurisdição nacional também são definidas pela Lei nº 8.617/1993 e pelo Decreto nº 

4.136/2002. São AJN: as águas interiores e as águas marítimas, sendo as últimas compreendidas pelo mar 

territorial, pela zona contígua, pela zona econômica exclusiva (ZEE) e pela plataforma continental. 
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Plano de Auxílio ou Ajuda Mútua (PAM), que é muito frequente em empreendimentos 

industriais, e o Plano de Controle de Emergência (PCE). Calixto (2011) afirma que as 

empresas que participam do PAM comunicam seus incidentes e o acionam sempre que 

necessário, mas apesar da existência deste plano, a maioria dos governos locais não 

possui uma estrutura de atendimento a emergência.  

 

   

3.4.2.  Governança Ambiental  

 

 A legislação brasileira prevê a participação de agentes públicos e privados na 

execução das atividades de exploração e produção. Dentre os agentes privados estão 

empresas de diversos setores que atuam no segmento. Já entre os agentes públicos estão 

os órgãos ambientais (federais, nacionais e municipais), as agências reguladoras, 

autoridade marítima, o Ministério Público (MP) e os ministérios, dentre os quais é 

possível destacar o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério de Minas e 

Energia (MME) e o Ministério da Integração Nacional (MI). 

 O relacionamento das principais instituições federais para o setor de O&G é 

apresentado, resumidamente, na Figura 3.2. Também têm relevância para o setor as 

instituições estaduais e municipais, considerando o escopo de suas competências, cuja 

estrutura é, também resumidamente representada na Figura 3.3, na qual estão 

apresentados os órgãos estaduais de meio ambiente relevantes para o setor no Brasil. 
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Figura 3.2: Relacionamento dos principais agentes públicos federais relacionados à indústria do petróleo. 

Fonte: elaboração própria a partir de BRASIL (2012), Constituição da República, Decreto nº 6.101/2007, 

Decreto nº 7.798/2012, MI [2011?], MMA [2007?] e MME (2012). 
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Figura 3.3: Relacionamento dos principais agentes públicos estaduais relacionados à indústria do 

petróleo. Fonte: elaboração própria. 

 A sociedade civil também está presente no segmento de E&P da cadeia 

produtiva de O&G, sendo sua participação prevista em audiências públicas para 

aprovação do Plano de Emergência Individual (PEI), conforme estabelecido na 

Resolução CONAMA 398/2008 e na consulta pública a documentos oficiais (como, por 

exemplo, as realizadas pela ANP). É frequente que os indivíduos de uma localidade 

sejam nestas ocasiões representados através de organizações não governamentais 

(ONGs), sindicatos, cooperativas, associações de moradores, entre outros. 
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 No entanto, a participação da sociedade na aprovação do PEI é apenas indireta, 

conforme destaca Pedrosa (2012), que ainda menciona que o aproveitamento de 

pessoas, sobretudo de pescadores, para ação em casos emergenciais é incomum. O papel 

da sociedade civil, portanto, é ainda de pequeno destaque na regulamentação, crítica e 

tomada de ação no setor de E&P. 

 A Tabela 3.6 sumariza o papel e os poderes de alguns agentes potencialmente 

envolvidos nos casos de incidentes com vazamento de petróleo. Nesta tabela também 

são apresentados o papel de cada um dos mesmos em relação à fiscalização e à 

regulação ambiental e a quais cabe a atribuição de aplicar multas pecuniárias, que são 

instrumentos distintos dos valores de compensação por um acidente.  

Tabela 3.6: Sumário dos agentes envolvidos em derramamentos de petróleo. Fonte: adaptado de Kahn 

(2003). 

Órgão Função principal Poderes prioritários 

CONAMA 

Definir diretrizes e 

regulamentar questões de 

legislação ambiental 

Editar Resoluções Federais 

IBAMA 
Fiscalizar e exercer poder de 

polícia a nível federal 

Aplicar multas e suspensão 

dos direitos 

Capitania dos Portos 
Fiscalizar as Costas 

Brasileiras 
Aplicar multas pecuniárias 

FEEMA
1 

Fiscalizar e exercer poder de 

polícia no Estado do Rio de 

Janeiro 

Comunicar a CECA as 

infrações cometidas 

CECA
2 

Aplicar as multas no Estado 

do Rio de Janeiro 

Aplicar as multas em nível 

estadual 

Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 

Fiscalizar e exercer poder de 

polícia nas questões de 

interesse local do município 

Aplicar multas, suspender 

obras do município 

Delegacia Ambiental 
Investigar as atividades que 

cometam crime ambiental 

Abrir o inquérito criminal que 

será remetido ao Ministério 

Público e/ou a Juizado 

Especial Criminal 
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Órgão Função principal Poderes prioritários 

Ministério Público Federal ou 

Estadual 

Defender os interesses 

difusos no Meio Ambiente e 

no Patrimônio Histórico 

Ação civil pública e ações 

penais 

ONGs 
Exercer funções de utilidade 

pública 

Ação civil pública e pressão 

junto à opinião pública 

1 (nota não existente no trabalho original): A FEEMA foi incorporada ao Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA) através da Lei nº 5.101/2007, sendo, portanto, posterior ao trabalho de Kahn (2003).  

2 (nota não existente no trabalho original): Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA), ainda 

existente. 

 

 

3.4.3. Órgãos ambientais 

 

 O Ministério do Meio Ambiente (MMA) foi criado, em 1992, pela Lei nº 

8.490/1992. Os assuntos de sua competência foram definidos no Artigo 27 da Lei nº 

10.683/2003, em conjunto com as competências dos demais ministérios, e são os 

seguintes: 

a) política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos; 

b) política de preservação, conservação e utilização sustentável de 

ecossistemas, e biodiversidade e florestas; 

c) proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos 

e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e do uso 

sustentável dos recursos naturais; 

d) políticas para integração do meio ambiente e produção; 

e) políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; 

f) zoneamento ecológico-econômico.  

 De acordo com o Artigo 27 da Lei nº 9.966/2000, o órgão federal de meio 

ambiente é responsável pelo cumprimento desta lei através das atribuições transcritas a 

seguir: 

a) realizar o controle ambiental e a fiscalização dos portos 

organizados, das instalações portuárias, das cargas movimentadas, de 

natureza nociva ou perigosa, e das plataformas e suas instalações de 

apoio, quanto às exigências previstas no licenciamento ambiental, 

autuando os infratores na esfera de sua competência; 
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b) avaliar os danos ambientais causados por incidentes nos portos 

organizados, dutos, instalações portuárias, navios, plataformas e suas 

instalações de apoio; 

c) encaminhar à Procuradoria-Geral da República relatório 

circunstanciado sobre os incidentes causadores de dano ambiental para 

a propositura das medidas judiciais necessárias; 

d) comunicar ao órgão regulador da indústria do petróleo 

irregularidades encontradas durante a fiscalização de navios, 

plataformas e suas instalações de apoio, quando atinentes à indústria 

do petróleo. 

 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) foi criado pela Lei nº 7.735 de 1989. De acordo com a lei, este órgão federal 

de meio ambiente tem como finalidade (a) exercer o poder de polícia ambiental; (b) 

executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, relacionadas às atribuições 

federais (como o licenciamento ambiental de âmbito federal), ao controle da qualidade 

ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e 

controle ambiental; bem como (c) executar as ações supletivas de competência da 

União, em conformidade com a legislação ambiental vigente.  

 Sua estrutura administrativa foi estabelecida através do Decreto nº 6.099/2007, 

seu regimento interno pela portaria nº 341/2011 do MMA e seu plano estratégico pela 

portaria IBAMA nº 14/2011. O Decreto nº 6.099/2007 definiu as atividades a serem 

executadas pelo IBAMA e, dentre elas, se destacam como pertinentes à questão dos 

derramamentos de petróleo: 

 Proposição e edição de normas e padrões de qualidade ambiental; 

 Zoneamento e a avaliação de impactos ambientais; 

 Licenciamento ambiental de atribuições federais; 

 Fiscalização e aplicação de penalidades administrativas ambientais ou 

compensatórias pelo não cumprimento das medidas de preservação ou correção 

da degradação ambiental; 

 Geração e disseminação de informações relativas ao meio ambiente; 

 Monitoramento ambiental; 

 Assistência e apoio operacional às instituições públicas e à sociedade nos casos 

de acidentes e emergências ambientais; 

 Execução de programas de educação ambiental; 
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 Recuperação de áreas degradadas; 

 Auxílio na implementação do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio 

Ambiente (SINIMA); 

 Aplicação de dispositivos e acordos internacionais relacionados à gestão 

ambiental; 

 Elaboração do sistema de informação para a gestão do uso dos recursos 

faunísticos, pesqueiros e florestais; 

 Elaboração e estabelecimento de critérios para a gestão do uso dos recursos 

faunísticos, pesqueiros e florestais; 

 Elaboração do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente. 

 Já o órgão ambiental federal Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) foi criado através da Lei nº 11.516/2007. É atribuição deste 

instituto a execução das ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e a 

gestão, proteção, proposição e monitoramento (com poder de polícia ambiental) das 

unidades de conservação nacionais. 

 O instituto gerencia 59 Unidades de Conservação federais marinhas (ICMBIO, 

2012). Apesar de ser uma instituição relativamente recente, sua participação tem 

aumentado no cenário nacional, sendo solicitada a participar das discussões anteriores à 

licitação dos blocos de exploração de petróleo, porém sem atribuição definida nestes 

processos.  

 Cada Estado da Federação possui seu órgão ambiental, vinculado aos governos 

estaduais. Os órgãos estaduais de meio ambiente são responsáveis pelo controle 

ambiental e pela fiscalização dos portos e suas instalações, bem como de embarcações e 

unidades correlatas, realizando posterior comunicação de possíveis irregularidades 

encontradas.  

 É ainda de sua atribuição iniciar procedimentos judiciais, quando cabíveis e a 

autuação de infrações. São destacados, neste trabalho, os órgãos ambientais pertinentes 

para a indústria de E&P da Região Sudeste: o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), 

do Estado do Rio de Janeiro; o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (IEMA), do Estado do Espírito Santo e a Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB), do Estado de São Paulo. 

 Os municípios também atuam na gestão ambiental através dos órgãos municipais 

de meio ambiente. Estes órgãos possuem autonomia para licenciar atividades de 

impacto ambiental local, conforme disposto na Resolução CONAMA 237/1997. No 
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município do Rio de Janeiro, por exemplo, o órgão central do Sistema Municipal de 

Gestão Ambiental é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

 

3.4.4.  Órgãos técnicos e de política energética 

 

 O Ministério de Minas e Energia (MME) foi criado em 1960, sendo seus 

assuntos anteriormente vinculados ao Ministério da Agricultura. O Decreto nº 

5.267/2004 definiu sua estrutura interna; já os assuntos de suas competências foram 

definidos pela Lei nº 10.683/2003. De acordo com esta lei, dentre os diversos assuntos 

de que trata o ministério estão a geologia e os recursos minerais e energéticos, incluindo 

petróleo e combustíveis. 

 O MME participa do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), órgão 

de assessoramento imediato da Presidência da República (BRASIL, 2012). A este 

ministério, estão vinculadas, entre outras entidades: (i) a autarquia Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), criada pela Lei nº 9.478/1997, (ii) a 

empresa pública Empresa de Pesquisa Energética (EPE), criada através da Lei nº 

10.847/2004, e (iii) a empresa de economia mista PETROBRAS, criada pela Lei nº 

2.004/1953. 

 Dentre os órgãos técnicos brasileiros, o de maior relevância para o setor de O&G 

é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), autarquia 

especial vinculada ao MME, cujo escopo de atividades foi ampliado pelas leis nº 

11.097/2005 e nº 11.116/2005, Sua função é regular, contratar e fiscalizar as atividades 

econômicas relacionadas à indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis. 

O Decreto nº 2.455/1998 implementou a agência e definiu sua estrutura administrativa e 

competências 

 Das leis nº 11.097/2005 e nº 9.478/1997, depreende-se que as principais 

finalidades da ANP são a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades 

econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis. 

A regulação é exercida através da definição de regras, através de portarias, instruções 

normativas e resoluções para a indústria e comércio de óleo, gás e biocombustíveis. As 

atividades relacionadas à contratação, nos termos destas leis, se dão pela elaboração dos 

editais e promoção das licitações para a concessão de exploração, desenvolvimento e 
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produção, bem como a celebração dos contratos decorrentes
42

. Finalmente, ainda de 

acordo com as leis citadas, a agência é responsável pela fiscalização da execução destes 

contratos, das atividades do setor e pela aplicação de sanções administrativas e 

pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato. 

 As atribuições da ANP estão definidas pelo Decreto nº 2.455/1998 e no Artigo 

8º da Lei nº 9.478/1997. Dentre elas, as que estão relacionadas, ainda que indiretamente, 

aos acidentes da indústria do petróleo são: 

 Promoção de estudos visando à delimitação de blocos, para efeito de concessão 

das atividades de exploração, desenvolvimento e produção; 

 Autorização da prática das atividades de refino, processamento, transporte, 

importação e exportação de petróleo;  

 Fiscalização das atividades da indústria do petróleo e a aplicação das sanções 

administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato; 

 Garantir o cumprimento das boas práticas de conservação e uso racional do 

petróleo, dos derivados e do gás natural e de preservação do meio ambiente; 

 Organização e manutenção do acervo das informações e dados técnicos 

relativos às atividades da indústria do petróleo. 

 

 

3.4.5.  Autoridade Marítima 

 

 Como determina a Lei Complementar nº 97/1999, representa a Autoridade 

Marítima (AM) nacional o Comandante da Marinha, que a exerce diretamente e é 

responsável pelas atribuições da Marinha do Brasil. De acordo com a Lei nº 9.966/2000, 

o comandante é responsável pela proteção da vida humana e pela segurança da 

navegação no mar aberto ou nas águas interiores brasileiras e é responsável pela 

prevenção da poluição ambiental causada por embarcações, plataformas e demais 

estruturas de apoio. 

                                                 
42

 Conforme instituído nas Leis nº 9.478/1997, nº 12.276/2010 e nº 12.351/2010, atualmente as atividades 

de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos podem ser 

exercidas através de três tipos de contratos internacionais de petróleo (ou IPAs): concessão, partilha de 

produção e cessão onerosa. 
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 Cabe à AM, através das suas organizações, nos termos da referida Lei, as 

seguintes atribuições: 

 Fiscalizar navios, plataformas e suas instalações de apoio, de cargas 

embarcadas (que possuam natureza nociva ou perigosa) e autuação dos 

infratores na esfera de sua competência; 

 Levantar dados e informações com o objetivo de apurar responsabilidades 

sobre os incidentes com navios, plataformas e suas instalações de apoio que 

tenham provocado danos ambientais; 

 Encaminhar dados, informações e resultados da apuração de responsabilidades 

ao órgão federal de meio ambiente, objetivando a avaliação dos danos 

ambientais e início das medidas judiciais cabíveis; 

 Comunicar ao órgão regulador da indústria do petróleo as irregularidades 

identificadas durante a fiscalização de navios, plataformas e suas instalações de 

apoio, quando atinentes à indústria do petróleo. 

 De acordo com a Marinha do Brasil (2006), o Brasil está dividido em 9 Distritos 

Navais (DN) e possui 26 Capitanias dos Portos, que estão submetidas à Diretoria de 

Portos e Costas (DPC) da Marinha Brasileira. O Estado do Rio de Janeiro e o Estado de 

Vitória estão inseridos no 1º DN e possuem as Capitanias dos Portos do Rio de Janeiro e 

de Vitória, enquanto o Estado de São Paulo encontra-se no 8º DN e possui as Capitanias 

dos Portos do Tietê-Paraná e de Santos (MARINHA DO BRASIL, 2006). 

 As capitanias, assim como as Delegacias e as Agências contribuem com as 

atividades da Marinha Mercante, têm como finalidade assegurar a segurança da 

navegação e contribuir para a segurança nacional e são responsáveis pela fiscalização do 

cumprimento da legislação, atos e normas nacionais e internacionais que regulem o 

tráfego marítimo, fluvial e lacustre, das atividades de praticagem e do tráfego aquaviário 

(CPRJ, 2012). Cabe ainda às capitanias o auxílio no serviço de salvamento marítimo e 

apoio às atividades da marinha, dentre outras atividades (CPRJ, 2012). 
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3.4.6.  Ministério Público 

  

 De acordo com o Artigo 127 da Constituição do Brasil (1988), o Ministério 

Público (MP) é uma instituição permanente, autônoma e independente, que não é 

subordinada aos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário. Ainda de acordo com 

este artigo é "essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis". 

 O MP é constituído pelo Ministério Público da União (MPU) e pelos Ministérios 

Públicos dos Estados, como descrito no Artigo 128 da Constituição. O MPU 

compreende (i) o Ministério Público Federal (MPF), (ii) o Ministério Público do 

Trabalho (MPT); (iii) o Ministério Público Militar (MPM) e (iv) o Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). 

 Cabe ao MP promover o inquérito civil e a ação civil pública, objetivando a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente (conforme disposto no inciso 

III do art. 129 da Constituição Federal) e de outros interesses difusos e coletivos. Desta 

maneira, tem-se que é legítima a proposição de ações pelo MP (ação principal e 

cautelar) que objetivem a proteção do meio ambiente (conforme previsto na Lei nº 

7.347/1985) pela União, Estados e municípios (ARAUJO, 2011). 

 De acordo com o Artigo 14 da Lei nº 6.938/1981 e com a Constituição, o MPU e 

o Ministério Público dos Estados possuem legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Desta maneira, 

o MP possui dever e legitimidade de intervir em juízo para mover ações civis e 

criminais contra agente causadores de dano ambiental (MARTINI JÚNIOR; GUSMÃO, 

2003).  

 

 

3.5. Mecanismos de sanção à poluição por óleo no Brasil 

 

 A primeira menção à punição pela poluição marinha é encontrada no Decreto nº 

3.334/1899, já mencionado no item 3.4, que previa punição, sob pena de multa, para o 

lançamento de substâncias poluidoras em mares ou rios. O Estado de São Paulo foi o 

primeiro estado brasileiro a regulamentar o tema, através do Decreto nº 8.468/1976 e da 

Lei Estadual nº 997/1976. 
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 Martini Júnior e Gusmão (2003), entre outros autores, argumentam que o Código 

Penal brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940) e o antigo Código Civil de 1916 (Lei nº 

3.071/1916) possuíam mecanismos de proteção ambiental, além do Decreto nº 847/1890 

e do Código Criminal do Império (Lei de 16 de Dezembro de 1830). No entanto, Kahn 

(2003) afirma que estes instrumentos não objetivavam proteger o meio ambiente, mas 

disciplinar o direito de propriedade (através da regulamentação do uso e da posse dos 

recursos ambientais
43

) e estabelecer a punição a determinadas condutas previstas nestes 

instrumentos legais. 

 O direito ambiental brasileiro está fundamentado na Teoria do Risco Assumido 

ou Teoria do Risco Integral, que preconiza que o empreendedor deve assumir todos os 

riscos inerentes às atividades que executa. Outro fundamento de relevância da 

orientação legislativa brasileira, sobretudo no caso dos acidentes ambientais, é o 

princípio da responsabilidade objetiva, nos termos do Artigo 927 do Código Civil
44

, que 

determina que haja obrigação de reparação dos danos causados, independentemente de 

culpa (MARTINI JÚNIOR; GUSMÃO, 2003; KAHN, 2003). 

 Estes princípios estão reafirmados na PNMA, que estabeleceu o meio ambiente 

como interesse difuso e que define, em seu Artigo 4º
45

, a obrigação do poluidor de 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 

atividade independente de culpa. Esta lei define que a atribuição de culpa pelo dano 

ambiental é irrelevante e não precisa ser comprovada, estabelecendo no direito 

brasileiro princípio de responsabilidade objetiva: o agente que causou o dano deve 

responder pelo mesmo, bastando provar o nexo causal entre a atividade causadora e o 

dano ambiental (MARTINI JÚNIOR; GUSMÃO, 2003). 

                                                 
43

 O conceito de recurso ambiental, de acordo com a Lei nº 9.985/2000, contempla: a atmosfera, as águas 

interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora. 

44
 "Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por 

sua natureza, risco para os direitos de outrem." 

45
 "Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para 

propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."  
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 A responsabilidade objetiva se caracteriza pela atribuição de responsabilidade 

sobre a poluição, independente de comprovação de dolo ou culpa. O processo 

2002.03.99.015588-8, referente a ACP 155588 ilustra este conceito e demonstra que 

para a responsabilização do poluidor (entendido, com base na Lei nº 6.938/1981 como a 

pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental) basta a evidência da 

conduta (no caso, derramamento de óleo), o dano em si e o nexo causal entre ambos 

para a atribuição das responsabilidades. 

 O ordenamento jurídico brasileiro prevê que o agente poluidor poderá ser 

penalizado nas esferas civil, penal e administrativa, conforme definido na Constituição 

da República, em seu Artigo 225, §3º. Neste parágrafo também fica definido que as 

responsabilidades administrativa e penal são independentes da obrigatoriedade de 

reparação dos danos causados ao meio ambiente, que é atribuído à responsabilidade 

civil. 

 A responsabilidade civil está relacionada aos princípios de prevenção e da 

precaução. Possui dimensão preventiva e reparatória da tutela ambiental, na medida em 

que podem culminar em indenizações e obrigações. Em geral, se manifesta em Ações 

Civis Públicas, muitas vezes de autoria do Ministério Público, podendo também ser 

requisitada através de uma Ação Popular (sendo esta regulamentada pela Lei nº 

4.717/1965). 

 Uma ferramenta prevista no Código Civil (Lei nº 10.406/2002) para garantir as 

compensações e a execução da responsabilidade civil é a adesão a seguros de 

responsabilidade civil, através dos quais o segurador garante o pagamento de perdas e 

danos devidos pelo segurado a terceiro. Os projetos de lei nº 2.313/2003 e nº 937/2003 

objetivavam estabelecer a obrigatoriedade de um seguro de responsabilidade civil para 

assegurar a reparação dos danos ambientais decorrentes das atividades econômicas 

exercidas por pessoas físicas e jurídicas. Alencar (2012) aponta este tipo de seguro 

como um importante instrumento de planejamento ambiental, ainda que haja muitas 

dificuldades em sua implementação. 

 A responsabilidade administrativa, Capítulo VI da LCA, é objetiva e está 

definida nos artigos 70 e 76 da referida lei. Está relacionada a infrações que violem as 

regras jurídicas “de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”, 

como são as licenças e as outorgas para utilização dos recursos naturais. Define-se no 
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Artigo 75 da referida lei que as infrações administrativas serão punidas com diversas 

sanções, dentre as quais, multa de no mínimo R$50 e no máximo de R$50 milhões.  

 A responsabilidade penal é o dever de agentes imputáveis de responder por uma 

ação delituosa praticada, sendo sua característica a condenação mediante comprovação 

somente de dolo ou culpa, através do Código Penal e do Código de Processo Penal. Não 

são imputáveis pessoas jurídicas de direito público (União, estados, fundações e 

autarquias). De acordo com Araujo (2011): “é difícil responsabilizar penalmente as 

infrações ambientais, visto que, na maioria das vezes, quem comete os crimes são 

empresas”. 

 Pode-se considerar o argumento de Vidor (2011)
46

 para distinguir multa de 

indenização. A autora afirma que a função da multa é sancionar o descumprimento dos 

deveres jurídicos, enquanto as indenizações têm como finalidade a recomposição do 

patrimônio danificado. Segundo ela, a multa serve para punir e há obrigação de 

indenizar para reparar nos casos de dano ao patrimônio alheio, sendo o ato ilícito causa 

da multa e não da reparação. Por estes motivos “multa e indenização não se confundem” 

(VIDOR, 2011). 

 Como apresentado, no Brasil há diferentes enquadramentos possíveis para um 

dano ambiental e há dificuldade também na definição de multas e indenizações a partir 

da legislação vigente, pois não há critérios claros definidos. De acordo com Araujo 

(2011), há arbitrariedade em precificar o dano ambiental, possibilidade de 

enquadramento em diferentes esferas de poder (federal, estadual e municipal) e falta de 

uniformidade nos valores definidos. Segundo esta autora: 

A inexistência de critérios definidos na LCA [Lei de Crimes 

Ambientais] possibilita diversos entendimentos nas três esferas de 

governo e nas três esferas de responsabilidade. A União, os estados e 

os municípios poderão estipular diferentes cálculos para valorar a 

degradação ambiental. Situações similares poderão resultar em valores 

diferenciados na constatação do dano ambiental ou, mesmo, na 

simples aplicação de outras penas previstas.  

 

 

 

                                                 
46

Ainda que a autora verse sobre direito tributário, considera-se que multas ambientais também podem ser 

analisadas à luz da Teoria Geral da Pena, dentro do direito penal. 
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3.5.1. Sanção à poluição por óleo através da Lei do Óleo 

 

 É possível considerar que um dos fatores que contribuiu para a redução dos 

acidentes relacionados ao setor de O&G no Brasil foi a modernização dos instrumentos 

jurídicos existentes. Até o ano 2000, a regulação se dava através da Lei nº 5.357/1967, 

que previa multa de até 200 vezes o salário mínimo vigente a terminais que lançassem 

óleo ou detritos nas águas brasileiras. A Lei nº 9.996/2000 prevê multas de até R$50 

milhões e até mesmo a prisão nos casos de enquadramento na LCA. 

 O Artigo 21, da Lei nº 9.966/2000, estabelece que a reparação do dano ambiental 

e a indenização às atividades econômicas e ao patrimônio público e privado, que tenham 

sofrido prejuízo, é obrigatória em qualquer circunstância de descarga, ainda que 

autorizada, de óleo, substâncias nocivas ou perigosas ou misturas que os contenham, de 

água de lastro e de outros resíduos poluentes. Esta lei define o termo descarga da 

seguinte maneira:  

XI – descarga: qualquer despejo, escape, derrame, vazamento, 

esvaziamento, lançamento para fora ou bombeamento de substâncias 

nocivas ou perigosas, em qualquer quantidade, a partir de um navio, 

porto organizado, instalação portuária, duto, plataforma ou suas 

instalações de apoio. 

 Esta obrigatoriedade está de acordo com a PNMA e a Constituição Federal, que 

estabelecem que o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao 

meio ambiente e a terceiros, independente de culpa. Nestes termos, o Ministério Público 

da União e dos Estados possuem legitimidade para propor ação de responsabilidade 

civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 

 O Capítulo V, da Lei nº 9.966/2000, define as infrações e as sanções 

administrativas pertinentes ao controle e ao combate da poluição por óleo nos termos 

desta lei. Nos artigos 25 e 26 são apresentadas as infrações aplicáveis a portos, 

instalações portuárias, plataformas e demais instalações de apoio, inclusive multas que 

podem variar entre R$7.000,00 a R$50.000.000,00. Através do Artigo 25, são 

consideradas infrações: 

1) Descumprir o disposto nos artigos 5º, 6º e 7º, sob pena de multa diária, 

referentes, a: 

- Artigo 5º: existência de instalações adequadas para o recebimento e 

tratamento dos diversos tipos de resíduos e para o combate da poluição; 
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- Artigo 6º: existência de manual, aprovado pelo órgão ambiental competente, 

de procedimento interno para o gerenciamento dos riscos de poluição e para a 

gestão de resíduos relacionados às atividades de movimentação e 

armazenamento de óleo e substâncias nocivas ou perigosas; 

- Artigo 7º: Existência de PEI, devidamente aprovado pelos órgãos ambientais. 

Para o combate à poluição por óleo e substâncias nocivas ou perigosas, 

2) Descumprir o disposto nos artigos 9º e 22, sob pena de multa, referentes, a: 

- Artigo 9
º
: Obrigatoriedade das entidades exploradoras de portos organizados 

e instalações portuárias e os proprietários de plataformas e suas instalações de 

apoio de realizar, nas suas unidades, auditorias ambientais bienais 

independentes, com o objetivo de avaliar os sistemas de gestão e controle 

ambiental; 

- Artigo 22: Os incidentes, que possam provocar poluição das AJN, ocorridos 

em portos organizados, instalações portuárias, dutos, navios, plataformas e suas 

instalações de apoio deverão ser comunicados ao órgão ambiental competente, 

à Capitania dos Portos e ao órgão regulador da indústria do petróleo, 

independentemente das medidas tomadas para seu controle. 

3) Descumprir o disposto nos artigos 10, 11 e 12, sob pena de multa e retenção 

do navio até adequação ao disposto nestes artigos referentes, respectivamente a: 

- Artigo 10: As plataformas e os navios com arqueação bruta superior a 

cinquenta que transportem óleo, ou o utilizem para sua movimentação ou 

operação, deverão portar a bordo um livro de registro de óleo, aprovado nos 

termos da MARPOL 73/78; 

- Artigo 11: Todo navio que transportar substância nociva ou perigosa a granel 

deverá ter a bordo um livro de registro de carga, nos termos da MARPOL 

73/78; 

- Artigo 12: Todo navio que transportar substância nociva ou perigosa de forma 

fracionada, deverá possuir e manter a bordo um documento que a especifique e 

forneça sua localização no navio, nos termos da MARPOL 73/78. Este artigo 

também prevê obrigatoriedades de identificação, estivagem e outros cuidados 

com embalagens contendo substâncias nocivas ou perigosas. 

4) Descumprir o disposto no Artigo 24, que impõe que a contratação de navio 

 para realização de transporte de óleo ou de substâncias enquadradas nesta lei só 
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 poderá ser realiza após a verificação de que a mesma é habilitada para operar de 

 acordo com as normas da autoridade marítima. 

O Artigo 26 do Capítulo V, por sua vez, prevê que o descumprimento de seus 

artigos 15, 16, 17 e 19 será punido na forma da LCA. Estes artigos, abaixo descritos, 

tratam da poluição propriamente dita, enquanto os demais artigos passíveis de sanção 

apresentados no capítulo dispõem sobre o descumprimento de atos de gestão ambiental 

e de segurança. 

Nos termos do Artigo 15 da Lei nº 9.966/2000, proíbe-se a descarga em AJN de 

substâncias nocivas ou perigosas classificadas na categoria "A", definidas no Artigo 

4º da Lei em questão, inclusive as substâncias que estejam provisoriamente classificadas 

como tal, além de água de lastro, resíduos de lavagem de tanques ou outras misturas que 

contenham estas substâncias. Este artigo também regulamenta os casos onde a descarga 

de água subsequentemente adicionada ao tanque lavado é permitida. 

No Artigo 16 proíbe-se a descarga, em AJN, de substâncias classificadas nas 

categorias "B", "C", e "D", definidas no Artigo 4º da Lei em questão, e também as 

substâncias assim classificadas provisoriamente, além de água de lastro, resíduos de 

lavagem de tanques e outras misturas que as contenham. Esta descarga é permitida 

quando o lançamento se enquadrar nos casos permitidos pela MARPOL 73/78, se o 

navio não estiver em área ecologicamente sensível e se os procedimentos para descarga 

forem aprovados pelo órgão ambiental competente. 

 O Artigo 17 proíbe a descarga de óleo, misturas oleosas e lixo em AJN, exceto 

nas situações permitidas pela MARPOL 73/78, desde que o navio, plataforma ou similar 

não esteja dentro dos limites de área ecologicamente sensível e os procedimentos para 

descarga deverão ser previamente aprovados pelo órgão ambiental competente. O artigo 

não contempla o descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas, 

que estão sujeitas à regulamentação ambiental específica. Adicionalmente, o Artigo 17 

proíbe a descarga de qualquer tipo de plástico, inclusive cabos sintéticos, redes de pesca 

sintéticas e sacos plásticos.  

 O Artigo 19, por sua vez, define que descargas de óleo, misturas oleosas, 

substâncias nocivas ou perigosas de qualquer categoria e lixo em AJN, poderão ser 

toleradas para salvaguarda de vidas humanas, segurança de navio ou pesquisa. Neste 

último caso, a descarga poderá ocorrer se autorizada pelo órgão ambiental competente, 

após análise e aprovação do programa de pesquisa a que está associada. O responsável 

pela descarga deverá disponibilizar recursos humanos e materiais para o controle e a 
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eliminação dos efeitos consequentes, que só poderá ser realizada se houver um 

representante do órgão ambiental que a autorizou. 

 De acordo com o Artigo 18, a descarga de lixo, água de lastro, resíduos de 

lavagem de tanques e porões ou de outras misturas que contenham óleo ou substâncias 

nocivas ou perigosas de qualquer categoria no mar só poderá ser efetuada em 

instalações de recebimento e tratamento de resíduos, previstas no Artigo 5º. As 

exceções a este artigo são os casos definidos nos artigos 15, 16, 17 e 19. 

 Após a descarga de poluentes em AJN, a entidade exploradora de porto 

organizado ou de instalação portuária, o proprietário ou operador de plataforma ou de 

navio, e o concessionário ou empresa autorizada a exercer atividade pertinente à 

indústria do petróleo deverão ressarcir os órgãos competentes pelas despesas efetuadas 

para o controle ou minimização da poluição causada. Esta obrigatoriedade está 

estabelecida no Artigo 23 da Lei do Óleo, e é independente do pagamento de multa ou 

de autorização prévia. 

 O Decreto nº 4.136/2002 regulamenta as sanções previstas na Lei do Óleo e 

prevê quais penalidades deverão ser aplicadas mediante procedimento administrativo 

próprio de cada autoridade competente, que se inicia com o auto de infração. No Artigo 

54, define-se que a aplicação das penas não isenta o agente de outras sanções 

administrativas e penais previstas na Lei n
o
 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e em 

outras normas específicas, “nem da responsabilidade civil pelas perdas e danos causados 

ao meio ambiente e ao patrimônio público e privado”. 

 Este decreto regula as infrações relativas à descarga de substâncias nocivas ou 

perigosas, referidas na Lei do Óleo no Capítulo IV, que são punidos, devido ao 

descumprimento do disposto nos artigos 15, 16, 17 e 19, nos termos da LCA, conforme 

mencionado anteriormente. O Anexo III apresenta as categorias e os responsáveis pela 

aplicação das sanções ambientais à descarga de óleo em diferentes casos previstos na 

Lei do Óleo, especificados no Decreto nº 4.136/2002. 

 Apesar do estranhamento que causa o poder de autuação e multa estar atribuído 

à Capitania dos Portos, verifica-se que o Artigo 70 da LCA a autoriza como autoridade 

competente para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo. 

Também têm a mesma atribuição os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, tais 

como os órgãos estaduais. 

 Devido a esta sobreposição institucional, em algumas apelações contra sanções 

aplicadas, verifica-se o reclamo de ocorrência de bis in idem com relação à atribuição 
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de multas e indenizações aplicadas pelos órgãos estaduais. Este princípio jurídico 

brasileiro pressupõe que ninguém poderá ser julgado ou punido pelo mesmo delito ou 

ser julgado duas vezes pelo mesmo fato (KAHN, 2003).  

 Kahn (2003) corrobora com este fato observado na análise das ações ao afirmar 

que este princípio é frequentemente invocado no direito ambiental, uma vez que há 

muitos agentes fiscalizadores. Este autor ainda afirma que é frequente a aplicação de 

multas relacionadas ao mesmo ato de infração por diversos agentes, ferindo o principio 

do non bis idem e por isso os envolvidos muitas vezes requerem anulação de uma ou 

mais multas aplicadas. 

 

 

3.5.2. Sanção à poluição por óleo através da Lei de Crimes Ambientais  

 

 A Lei nº 9.605/1998, ou Lei de Crimes Ambientais (LCA), estabelece as sanções 

penais e administrativas às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Esta lei 

atribui efetividade ao parágrafo 3º do Artigo 225 da Constituição Brasileira, que 

preconiza que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 

 Na LCA impõe-se que as pessoas jurídicas e físicas autoras, coautoras ou 

partícipes do crime ambiental deverão ser responsabilizadas administrativa, civil e 

penalmente. Também incidem nas penalidades desta lei, na medida de sua 

culpabilidade, aqueles que poderiam impedir ou evitar a prática criminosa. No Capítulo 

II são apresentados os critérios de aplicação das penas previstas, dentre as quais estão o 

pagamento de multas e as penas restritivas de direito ou de liberdade.  

 O Artigo 6º apresenta os fatores que influenciam a imposição e a gradação das 

penalidades, sendo eles: (i) a gravidade do fato, incluindo-se a motivação da infração e 

suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, (ii) os antecedentes do 

infrator em relação ao cumprimento da legislação de interesse ambiental e (iii) a 

situação econômica do infrator, quando forem aplicadas multas. Este último quesito 

encontra fundamento no princípio da capacidade econômica do agente, que encontra 

críticas em Kahn (2003). 
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 A responsabilidade penal é subjetiva, isto é, o agente só pode ser condenado se 

agir com dolo ou culpa em sentido estrito (imprudência, negligência, imperícia), 

conforme exigir o tipo penal. No Artigo 18 desta Lei, define-se que as multas referentes 

às responsabilidades penais serão calculadas segundo os critérios do Código Penal. 

 A responsabilidade administrativa se caracteriza pela objetividade: não é 

necessária a configuração da culpa e somente o fato de ter ocorrido degradação do meio 

ambiente gera a obrigação de reparar o dano. As multas para as infrações 

administrativas estão definidas no Artigo 75, situando-se na faixa de R$50 a 50 milhões. 

A LCA, de acordo com Araujo (2011), “ainda carece de estimativas monetárias dos 

danos causados por agentes econômicos ao meio ambiente”. 

 O Decreto nº 3.179/1999 regulamentava a LCA e previa a suspensão da 

exigibilidade das multas ambientais, quando o infrator se comprometesse a cessar ou 

corrigir a degradação ambiental, através de um termo de compromisso aprovado pela 

autoridade competente e em caso de cumprimento das obrigações estabelecidas, a multa 

poderia ser reduzida em até noventa por cento do valor atualizado, monetariamente. 

Este decreto era considerado um retrocesso em relação aos mecanismos da Lei nº 

9.605/1998 e foi revogado pelo Decreto nº 6.514/2008, que prevê medidas mais 

restritivas. 

 Os crimes previstos pela LCA que estão diretamente vinculados ao caso da 

poluição por óleo são os previstos no Artigo 33, referente à seção de crimes contra a 

fauna, e nos artigos 54, 55 e 56. As punições previstas nestes casos podem ser multa 

e/ou reclusão em função da gravidade dos atos causados, sendo estes artigos os 

seguintes:  

 Artigo 33: provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o 

perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, 

lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. 

 Artigo 54: causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora, incluindo-se como agravante 

neste artigo tornar uma área imprópria para a ocupação humana. 

 Artigo 55: Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a 

competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 

com a obtida. 
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 Artigo 56: Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, 

fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou 

substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em 

desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. 

 Em relação às sanções administrativas, tem-se uma definição relativamente 

vaga, pois a LCA e o Decreto nº 6.514/2008 definem que "considera-se infração 

administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, 

gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente". Na prática são punidas 

administrativamente nos termos, desta lei, as infrações decorrentes do não cumprimento 

das condicionantes da licença ambiental.  

 A LCA prevê, em seu Artigo 70, que todos os funcionários de órgãos ambientais 

integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), incluindo-se agentes 

das Capitanias dos Portos que fossem designados para as atividades de fiscalização, são 

considerados autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar 

processo administrativo. Este artigo abre diversos precedentes para a atribuição de 

multas nos termos da LCA.  

 Devido a alguns conflitos para a atribuição de multas administrativas, 

recentemente foi promulgada a Lei Complementar nº 140/2011. Esta lei, ao definir as 

responsabilidades administrativas em relação às competências para a proteção 

ambiental, permitiu uma identificação mais clara dos agentes responsáveis pelos 

processos de licenciamento e fiscalização, o que gerou forte impacto nos processos de 

aplicação da LCA. De acordo com esta Lei: 

Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, 

conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de 

infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração 

de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento 

ou atividade licenciada ou autorizada. 
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3.5.3. Responsabilidade Civil 

  

 A Constituição da República de 1988 define no §2º e §3º, do seu Artigo 225, que 

a reparação por danos ambientais deve ser realizada por aqueles que explorem recursos 

minerais e nos casos em que condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente forem executadas. A Política Nacional do Meio Ambiente define em seu 

Artigo 14 que o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros. Desta maneira, fica claro o estabelecimento do princípio da 

responsabilidade civil na legislação ambiental brasileira. 

 De acordo com Moura (2007), para a reparação ambiental considera-se a 

restauração do meio ambiente lesado em seus status quo ante (estado anterior ao dano 

ambiental) e na indenização pecuniária a ser paga pelo responsável pelo dano. O autor 

mencionado afirma ainda que, no caso da indústria do petróleo, é comum e ideal que 

ambas as penalidades sejam cominadas cumulativamente devido ao fato desta atividade 

ser simultaneamente compatível com os §2º e §3º do Artigo 225 da Constituição. 

 Não há na esfera cível um dano que possa ser considerado tolerável e que 

permita a utilização dos conceitos de "dano residual" ou "dano permissível" perante a 

legislação. Até mesmo os casos de "força maior" e/ou "caso fortuito", que são alheios à 

vontade e imprevisíveis na maioria dos casos, não podem ser alegados para a exclusão 

da responsabilidade dos responsáveis legais por determinado empreendimento 

(MARTINI JÚNIOR; GUSMÃO, 2003). 

 O instrumento conhecido como "Ação Civil Pública" (ACP) foi criado pela Lei 

nº 7.347/1985 ou Lei da Ação Civil Pública. Esta ação pode ter como objeto a ação civil 

contra as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio-

ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico
47

. Por esta lei, dentre os legitimados a propor uma ACP, se 

destaca o MPF, cabendo ao cidadão a proposição de ação popular, conforme definido no 

Código do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 

 De acordo com o Artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública, as finalidades da ACP 

são o cumprimento da obrigação de fazer, o cumprimento da obrigação de não fazer ou 

                                                 
47

 Esta lei também determina, em seu Artigo 5º que: "Órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que 

terá eficácia de título executivo extrajudicial". Este recurso é bastante utilizado atualmente. 
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a condenação em dinheiro. Este tipo de ação se caracteriza por objetivar a proteção de 

um direito, no caso da tutela do ambiental, a ação visa defender o meio ambiente, o 

consumidor, os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. Araujo (2011) afirma que o dano deve ser discutido em termos de medida 

monetária, isto é, a apuração do dano ambiental deve identificar as variações ambientais 

ocorridas e atribuir valores às mudanças através do conhecimento das disposições a 

pagar ou a receber. 

 O valor da indenização, quando não se incorre na obrigação de fazer, é revertido 

para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (de acordo com a Lei nº 7.347/1985 e o 

Decreto nº 1.306/1994). Conforme afirma Martini Júnior e Gusmão (2003), a situação 

ideal seria que as multas fossem aplicadas na reparação direta do dano, porém em 

muitos casos isto se torna impossível. Ainda de acordo com estes autores, o recurso 

deveria ser preferencialmente aplicado no local da degradação. 

 A indenização está em consonância com a Lei nº 6.938/1981 que prevê, em seu 

Artigo 14, além da aplicação de multa, o seguinte: 

 § 1º – Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é 

o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 

afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos 

Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e 

criminal, por danos causados ao meio ambiente. 

 De acordo com Poffo (2002), os valores cobrados pelo Ministério Público 

Estadual e Federal pelas Ações Civis Públicas (ACP) devem ser destinados a fundos 

estaduais ou federais para o meio ambiente, conforme determinado na legislação, 

embora a autora afirme que há evidência de que os valores até então pagos tenham sido 

empregados na prevenção de acidentes ou mesmo em programas de pesquisas no campo 

das ciências ambientais. A destinação dos recursos mencionada pela autora é 

confirmada pelo Artigo 13 da Lei nº 7.347/1985 que preconiza: 

Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado 

reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por 

Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério 

Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos 

destinados à reconstituição dos bens lesados.  

 Embora a legislação brasileira preveja mecanismos para a penalização dos 

agentes poluidores ou degradadores do patrimônio ambiental em diversas esferas de 
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responsabilidade, não há clareza em relação à atribuição das penalidades pecuniárias, o 

que igualmente se verifica na esfera de responsabilidade civil. Araujo (2011) corrobora 

com esta opinião ao afirmar que: 

São claras as exigências jurídicas (legais) na identificação e punição 

de agentes poluidores ou degradadores do patrimônio ambiental da 

sociedade. Não tão evidentes, mas igualmente relevantes, são as 

exigências econômicas na busca de imputar ao infrator os custos 

sociais do dano por ele causado.  

 Hann et al. (1991)
48

 (apud POFFO, 2002) e Marcelino et al. (1992) 

desenvolveram critérios de valoração econômica dos danos ambientais que, de acordo 

com Poffo (2002) têm sido aplicados pelos peritos e assistentes técnicos em Processos 

de Ações Civis Públicas de poluição acidental. No entanto, Poffo (2002) afirma que 

estas metodologias encontraram muitas críticas devido aos altos valores monetários que 

atribuem à compensação dos danos ambientais.  

 A metodologia da desenvolvida de Marcelino et al. (1992) é apresentada em um 

relatório da CETESB, denominado “Proposta de Critério para Valoração Monetária de 

Danos Causados por Derrames de Petróleo ou de seus Derivados no Meio Ambiente 

Marinho” e será apresentada no item 3.5.3.1. Verificou-se que este trabalho é utilizado 

para o cálculo de valores em diferentes ACPs, sob diferentes nomenclaturas, como por 

exemplo: (a) valor de reparação no processo 2002.03.99.015588-8 e (b) valor 

indenizatório nos processos 1999.03.99.016662-9. 

 Nos processos nº 1998.03.01.067546-3 e 2002.51.11.000592-8, foi entendido 

que devido à ausência de melhor critério, não seria impeditivo que o juiz adotasse como 

referência este trabalho desenvolvido pela CETESB, o que demonstra a atual falta de 

um critério para a definição de compensação. Nesta ACP ainda se preconiza que na 

ausência de melhor critério para fixação do valor do dano, o princípio da razoabilidade 

deve ser considerado. 

 Por sua natureza, é através da responsabilidade civil, defendida pelo Ministério 

Público da União e dos Estados, que ocorre a verdadeira possibilidade de valorar e 

compensar os danos ambientais de uma atividade produtiva. Para que os valores 

aplicados das penalidades pecuniárias (através de indenizações ou compensações) 

                                                 
48

 O texto dessa metodologia não foi encontrado, tampouco foram evidenciadas referências a mesma em 

Ações Civis Públicas e em outros instrumentos legais. 
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assegurem uma verdadeira reparação do dano causado, torna-se necessário aprimorar os 

processos de avaliação e de valoração econômica de danos, uma vez que não existe 

faixa de valores para sua atribuição e nem legislação especifica para tal. 

 No entanto, ocorre certo conflito na questão da reparação de danos ambientais, 

causados pelas sobreposições sobre as responsabilidades de atribuição de multa 

pecuniária. Os artigos 19 e 20 da LCA, também permitem a imposição de valores com a 

finalidade de recuperação das áreas afetadas e para a aplicação de multas, cujo valor é 

regulamentado pelo Artigo 18.  

 Do exposto ao longo do presente item 3.5, conclui-se que a legislação brasileira 

não aclara quais são os órgãos e agentes que têm legitimidade para a cobrança no 

âmbito criminal e penal. Igualmente não são claros quais são os critérios para definição 

dos valores de compensações e multas nas esferas civil, criminal e penal. O Artigo 23 

da Lei nº 9.966/2000 contribui com esta questão ao obrigar que o agente que execute 

atividade pertinente à indústria do petróleo deve ressarcir os órgãos competentes pelas 

despesas por eles efetuadas para o controle ou minimização da poluição causada, 

independentemente de prévia autorização e de pagamento de multa. 

 Mediante a análise da legislação brasileira, verifica-se que a tutela do meio 

ambiente compete ao Ministério Público, em conjunto com o IBAMA e demais órgãos 

federais, estaduais e municipais de meio ambiente. Ao Ministério Público cabe 

proposição de ações civis públicas e a definição dos valores aplicados para sua 

destinação ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para indenizar a sociedade, com 

vistas ao atendimento do disposto no Artigo 225 da Constituição da República de 1988 

e do Artigo 14 da PNMA.  

 

 

3.5.3.1. Metodologia da CETESB
49

 

 

 Em 1992, a CETESB apresentou, a pedido do MPF, uma metodologia para 

valoração monetária dos danos causados por derrames de petróleo ou de seus derivados 

no ambiente marinho (MARCELINO et al., 1992). A metodologia foi desenvolvida, 

                                                 
49

 Esta seção baseia-se no trabalho “Proposta de critério para valoração monetária de danos causados por 

derrames de petróleo ou de seus derivados no ambiente marinho” de Marcelino et al. (1992). 
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segundo o relatório, devido à escassez de estudos de caracterização ambiental e à grande 

incidência de vazamentos no litoral paulista na época de sua elaboração.  

 É importante ressaltar que este tipo de valoração apresentado na metodologia 

difere do conceito de valoração econômica de recursos ambientais. Configura-se em 

uma metodologia de parametrização de diversos critérios selecionados pelos autores, 

relacionados ao local do derramamento e às características do óleo, para estipular um 

valor monetário a ser pago como medida compensatória. O método não se propõe a 

estimar o impacto ambiental em si decorrente do acidente. 

 Modificaram-se ao longo dos anos a frequência, a localização e as características 

dos incidentes, porém observa-se que continuam escassos os trabalhos deste cunho na 

atualidade. O estabelecimento de compensações “à míngua de melhor critério” como 

preconizado nos processos 1998.03.01.067546-3 (julgado em 2002), de 1998, 

2002.51.11.000592-8 (julgado em 2010) e 2002.03.99.015588-8 (julgado em 2011), 

ambos de 2002, demonstra a falta de outros métodos para julgamento, que são tratados 

através da aplicação de jurisprudência (que tem força de lei)
50

 em casos envolvendo o 

derramamento de óleo. 

 Cabe destacar que a valoração monetária proposta no trabalho de Marcelino et 

al. (1992) é uma metodologia que permite a definição de um valor para a indenização 

pecuniária, objetivando a restauração do ambiente que sofreu um dano ambiental 

através do derramamento de óleo. No entanto, não corresponde a uma técnica de 

valoração econômica dos recursos naturais porque não avalia as alterações no bem-estar 

humano, decorrentes da degradação provocada por externalidades causadas pela 

degradação ambiental. Ademais, verifica-se que a metodologia sequer considera 

aspectos socioeconômicos entre seus critérios. 

 No entanto, é relevante destacar que este trabalho foi pioneiro no tema no Brasil 

e, para a época de sua elaboração, representa um grande avanço para a gestão ambiental 

brasileira. Portanto, de certa maneira, a metodologia proposta representa um trabalho de 

vanguarda. Estas afirmações se fundamentam no fato de que, na década de 90, as 

políticas públicas de meio ambiente passaram a incorporar o conceito de gestão 

ambiental em detrimento de uma visão de “manejo ambiental”, mais restritiva, e foi 
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 As jurisprudências são as decisões reiteradas dos tribunais, na falta ou omissão de lei, estas possuem 

força de lei. 
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iniciada a busca por novos instrumentos de gestão, sobretudo de instrumentos 

econômicos (MAGRINI, 2001). 

 O texto da metodologia destaca que dentre os parâmetros considerados para sua 

elaboração não foram contemplados os custos de operações de contenção, remoção ou 

neutralização dos produtos derramados, os prejuízos econômicos consequentes do 

derramamento (queda do turismo e sacrifício da produção pesqueira), perdas de 

equipamentos e danos em embarcações. A justificativa do autor para tal é a existência 

de mecanismos legais, brasileiros e internacionais para o ressarcimento destes danos
51

.

 Outra consideração relevante apontada na metodologia é que a proposta aborda 

“de forma simples os principais aspectos de um acidente ambiental” (MARCELINO et 

al., 1992). São enfocados fatores visíveis capazes de causar danos e não são 

contempladas as variáveis que requeiram maiores estudos e/ou acompanhamentos para 

que se constate um impacto biológico. 

 A fórmula para o cálculo dos impactos, representada na equação 3.4, gera uma 

curva exponencial para o valor das multas que, de acordo com a metodologia, melhor 

caracteriza a realidade dos derramamentos. O valor mínimo, equivalente a x=0, foi 

arbitrado pelos autores como um valor base para coibir a negligência daqueles que 

operam com petróleo e seus derivados.  

                      (3.4) 

 Onde: 

 x: representa o somatório dos diversos pesos atribuídos em função da 

gravidade dos eventos. 

 Para a composição do parâmetro “x”, na Equação 3.4, são consideradas as 

variáveis descritas a seguir: 

 Volume derramado; 

 Grau de vulnerabilidade da área atingida; 

 Toxicidade do produto; 

 Persistência do produto no meio ambiente; 

 Mortalidade de organismos. 

                                                 
51

 O trabalho não especifica, no entanto, quais são mecanismos para compensação destes danos as Ações 

Civis Públicas e as convenções internacionais, já apresentadas neste Capítulo. 
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 A fórmula considera, para cada item, graus de 0 a 0,5, totalizando um valor 

máximo de 2,5 para x, e, consequentemente, um valor mínimo de US$31.662,78 e 

máximo de US$10 milhões, valor muito inferior ao máximo da multa prevista na LCA 

(R$50 milhões)
52

. A curva objetiva representar a realidade dos derramamentos de 

petróleo e derivados, em função das suas características nocivas. Os gráficos 3.1 e 3.2 

representam a evolução das multas em função do parâmetro x. 

 

Gráfico 3.1: Valor monetário, em US$, em função da severidade do dano. Fonte: elaboração própria a 

partir de Marcelino et al. (1992). 

 

Gráfico 3.2: Valor monetário, em US$, da severidade do dano em escala logarítmica. Fonte: elaboração 

própria a partir de Marcelino et al. (1992). 
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 O volume derramado é um parâmetro que varia de 0,1 a 0,5, conforme está 

apresentado na Tabela 3.7. Este parâmetro baseia-se na capacidade de assimilação dos 

corpos hídricos, e no conceito de capacidade assimilativa, que varia em função do local 

onde ocorreu o derramamento, das condições meteorológicas e oceanográficas, das 

características dos produtos, entre outros fatores. 

Tabela 3.7: Pesos atribuídos por volume de óleo derramado. Fonte: Marcelino et al. (1992). 

Quantidade (m³) Peso 

<= 1 0.1 

> 1 a 10 0.2 

> 10 a 50 0.3 

> 50 a 150 0.4 

> 150 0.5 

 Para avaliação do grau de vulnerabilidade da área atingida são necessárias as 

informações ambientais sobre a natureza e variabilidade de cada ambiente atingido. O 

impacto do derramamento de óleo está sujeito a diversos efeitos físico-químicos que são 

influenciados pelo local e seu grau de vulnerabilidade, cujos valores são apresentados 

na Tabela 3.8. Na metodologia, o grau de vulnerabilidade segue a classificação proposta 

por Gundlach e Hayes (1978). 

Tabela 3.8: Pesos atribuídos para o grau de vulnerabilidade da região. Fonte: Marcelino et al. (1992). 

Tipo de Ambiente Costeiro Comentários Peso 

Costões rochosos expostos 
A reflexão das ondas mantém a maior parte do óleo 

longe da costa. Não há necessidade de limpeza. 
0,05 

Terraços de abrasão marinha 

Linhas da costa atingidas pelas ondas. A maior parte 

do óleo é removida por processos naturais dentro de 

poucas semanas. 

0,10 

Praias arenosas de 

granulometria fina (entre 

0.0625 e 0.25mm) 

O óleo não penetra no sedimento, o que facilita a 

remoção mecânica, caso seja necessária. De outra 

forma, o óleo pode permanecer por alguns meses. 

0,15 
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Tipo de Ambiente Costeiro Comentários Peso 

Praias arenosas de 

granulometria grossa (entre 

0.25 e 2.0mm) 

O óleo pode afundar e/ou enterrar-se rapidamente, 

tornando a limpeza difícil. Sob condições de energia 

moderada a alta, o óleo será removido naturalmente 

dentro de meses na maioria da superfície da praia. 

0,20 

Baixios compactos expostos 

pelas marés 

A maioria dos óleos não aderirá ou penetrará neste 

sedimento compacto. Geralmente não é necessária 

nenhuma atividade de limpeza. 

0,25 

Praias mistas de areia e 

cascalho 

O óleo pode penetrar rapidamente. Sob condições de 

energia moderada a reduzida, o óleo pode 

permanecer por vários anos. 

0,30 

Praias de cascalho 

(granulometria maior que 

2.0mm) 

Idem ao anterior. A limpeza deverá concentrar-se na 

zona do supralitoral. Uma camada solidificada de 

asfalto poderá formar-se sob condições de grande 

acúmulo de óleo. 

0,35 

Costas rochosas abrigadas 

Áreas com reduzida ação de ondas. O óleo pode 

permanecer por vários anos. Não se recomenda 

limpeza, a não ser que a quantidade de óleo seja 

muito grande. 

0,40 

Regiões entre-marés abrigadas 

Áreas de grande atividade biológica e reduzida ação 

de ondas. O óleo pode permanecer por vários anos. 

Não se recomenda limpeza, a não ser que o acúmulo 

de óleo seja muito grande. Estas áreas devem receber 

prioridade quanto à utilização de barreiras de 

contenção e de materiais absorventes. 

0,45 

Marismas e manguezais 

Os ambientes aquáticos mais produtivos. O óleo pode 

permanecer por vários anos. A limpeza das áreas de 

marismas por queima ou corte somente é 

recomendada se o impacto por óleo for muito 

intenso. Os manguezais não devem ser alterados. A 

proteção destes ambientes pela utilização de barreiras 

de contenção e de materiais absorventes deve ser 

prioritária. 

0,50 
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 De acordo com o trabalho de Marcelino et al. (1992), um estudo das 

repercussões ecológicas de um derramamento é complexo devido à ausência de dados 

científicos que permitam uma análise profunda dos efeitos causados. Isto se deve, 

sobretudo, ao desconhecimento das condições anteriores da fauna e da flora locais que 

permitam uma comparação com o cenário pós-acidente. 

 Na metodologia também se contempla a toxicidade do produto, que representa 

os efeitos adversos na sobrevivência, crescimento e/ou reprodução de organismos 

aquáticos. Os testes para avaliação da toxidade estabelecem limites para várias 

substâncias químicas e avaliam o impacto de misturas de poluentes sobre os organismos 

aquáticos dos corpos hídricos receptores. Os pesos atribuídos a esse parâmetro estão 

fundamentados em dois critérios, apresentados na Tabela 3.9 e na Tabela 3.10. 

Tabela 3.9: Pesos atribuídos para avaliação da toxicidade. Fonte: Marcelino et al. (1992). 

CL50
1
; 24h (%FHS

2
) Peso 

≤ 1 0.5 

> 1 a 10 0.4 

> 10 a 20 0.3 

> 20 a 50 0.2 

> 50 a 100 0.1 

1: Concentração Letal. 

2: Fração Hidrossolúvel.  

Tabela 3.10: Pesos atribuídos para o efeito deletério. Fonte: Marcelino et al. (1992). 

Efeito deletério Peso 

Sim 0.5 

Não 0.0 

 A Tabela 3.9, que representa o primeiro critério, deverá ser utilizada quando for 

realizado um ensaio de classificação da toxicidade aguda da fração hidrossolúvel do 

petróleo derramado em organismos marinhos. Na impossibilidade de realização deste 

ensaio, deverão ser realizados testes em amostras, classificando-as, em função do seu 

efeito deletério, através da Tabela 3.10. Neste caso, a detecção de toxicidade em 

amostras de água indica sua inadequação para a biota aquática, sendo consideradas 
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tóxicas as substâncias que apresentarem efeito deletério (isto é, efeitos adversos) aos 

organismos-teste. 

 A persistência do produto no meio ambiente está associada à interferência de 

processos naturais dos ecossistemas, tais como: fotossíntese, respiração e ciclagem de 

minerais. Em geral, quanto menor for a gravidade específica da substância, menor é a 

sua persistência. Este critério, cujos pesos estão apresentados na Tabela 3.11, 

fundamenta-se no grau API (°API) do óleo. São considerados persistentes óleos com 

grau API menor ou igual a 35 e não persistentes aqueles com grau API > 35. Óleos com 

grau API maior que 35 que possuírem temperatura de fluidez maior que a temperatura 

ambiente nas primeiras horas do derramamento serão classificados como persistentes. 

Tabela 3.11: Pesos atribuídos à persistência do poluente. Fonte: Marcelino et al. (1992). 

Produto persistente Peso 

Sim 0.5 

Não 0.0 

 Caso estas informações não estejam disponíveis, para a atribuição do índice 

deverão ser considerados persistentes todos os tipos de petróleo e seus derivados 

escuros. Os derivados claros do petróleo, por sua vez, deverão ser considerados como 

não persistentes. 

 O quinto e último parâmetro para a composição do índice x é a mortalidade, que 

está vinculada tanto à natureza física do óleo quanto aos componentes químicos. Como 

há a necessidade de acompanhamento para constar os efeitos dos derramamentos sobre 

organismos planctônicos e bentônicos, este critério só considera a mortalidade de 

peixes, aves e mamíferos. A Tabela 3.12 apresenta os pesos para este critério.  

Tabela 3.12: Pesos atribuídos à mortalidade associada à poluição por óleo. Fonte: Marcelino et al. (1992). 

Mortalidade Peso 

Sim 0.5 

Não 0.0 

 A reincidência dos agentes poluidores também é considerada na metodologia e 

incrementa o valor da multa em função da alteração da equação 3.4, que passa a ser 

equivalente a equação 3.5. A diferença entre ambas é a introdução do fator k, cujos 

valores estão apresentados na Tabela 3.13, é uma função exponencial e se altera em 

função do número de eventos de reincidência. 
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                        (3.5) 

Tabela 3.13: Fatores para penalização da reincidência dos agentes poluidores. Fonte: Marcelino et al. 

(1992). 

Reincidência Fator k 

Primeira 2 

Segunda 4 

Terceira 8 

Quarta 16 

..
. 

..
. 

 A introdução da reincidência na composição do cálculo do valor monetário da 

multa tem como finalidade coibir a negligência com os aspectos ambientais e de 

segurança, o que é valoroso pelo caráter educativo e socialmente justo, pois a 

reincidência pode estar relacionada à negligência empresarial. A metodologia previa 

ainda a criação de um fundo financeiro a partir das penalidades para o desenvolvimento 

científico e tecnológico de instituições que atuem na prevenção e controle de derrames 

de petróleo e derivados no mar.  

 A sensibilidade ambiental a derramamentos de óleo deve considerar, para efeito 

de cálculo do Índice de Sensibilidade do Litoral, basicamente, os aspectos 

geomorfológicos das áreas do litoral, as características da fauna e da flora, além das 

funções ecológicas das regiões afetadas, como preconizado no trabalho “Especificação e 

normas técnicas para a elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para 

derramamentos de óleo” (MMA, 2002, [2003?]). Apesar de contemplar aspectos 

relevantes, a metodologia aqui analisada não considera importantes fatores como a 

biodiversidade e as funções ecológicas da região afetada por um derramamento. 

 Além disso, verifica-se que a assim chamada metodologia da CETESB não 

analisa os custos sociais e econômicos provocados em um derramamento de óleo, não 

avaliando, desta maneira, a perda dos serviços ambientais existentes, definidos por Heal 

(2000) (apud NETO; MAY, 2009) como os serviços responsáveis pela infraestrutura 

necessária para o estabelecimento das sociedades humanas. É claro que a metodologia 

de Marcelino et al. (1992) é anterior ao trabalho MMA (2002, [2003?]), porém a 

comparação entre ambos demonstra que a utilização do primeiro é inadequada para 
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estimar o valor total da compensação ambiental de um vazamento considerando as 

ferramentas de gestão ambiental existentes atualmente. 

 A análise desta metodologia evidencia que sua aplicação para estimar 

compensações a derramamentos é insuficiente pelo fato de não serem considerados os 

impactos socioambientais e ecológicos causados, sendo ambos de grande importância 

neste tipo de ocorrência. Uma vez que não foram evidenciadas metodologias nacionais 

para a avaliação deste tipo de acidentes e para o cálculo das compensações devidas, será 

realizada no Capítulo 4 uma proposta para o cálculo de compensações a partir das 

técnicas de valoração econômica do meio ambiente. 

 Estas técnicas têm sido utilizadas pelo governo norte-americano desde a década 

de 80 no âmbito dos estudos NRDA, executados pela NOAA, como apresentado no 

item 3.3. A existência de diversos estudos de valoração econômica para avaliação dos 

impactos, que serão amplamente discutidos no próximo capítulo, demonstra a 

viabilidade da utilização destas técnicas para a composição de uma metodologia para o 

caso brasileiro, considerando a utilização das cartas SAO, um instrumento de gestão 

ambiental já existente para controle da poluição por óleo.  
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4. ANÁLISE ECONÔMICA DE DANOS AMBIENTAIS 

 

 White e Molloy (2003) afirmam que sempre há grande interesse no custo de 

derramamentos marinhos por diversas razões, por exemplo: estudo acadêmico, 

avaliação de prioridades da prevenção de derrames, melhoria dos programas de 

prevenção, avaliação da adequação da cobertura de seguros e dos acordos de 

compensação. Os autores destacam que, em geral, este último motivo é o mais 

observado quando ocorrem grandes acidentes, ocasiões nas quais a atenção de políticos, 

agentes reguladores e da mídia focam nos altos custos e nos prejuízos econômicos 

decorrentes destes eventos, além da possibilidade dos reclamantes não serem 

completamente compensados. 

Grigalunas et al. (1986) destacam a importância de se estudar os acidentes 

envolvendo derramamentos de petróleo, além de outros acidentes ambientais, para o 

aprimoramento das políticas públicas envolvendo o gerenciamento de acidentes. Para 

estes autores, a análise dos custos deste tipo de evento pode atuar como referência para 

a compensação e definição de responsabilidades pelos danos, influenciando os aspectos 

legais relacionados. 

 Em relação à ocorrência de grandes acidentes, Ramseur (2010) destaca que o 

acidente no Golfo do México, em 2010, intensificou o interesse pelas questões 

relacionadas aos derramamentos de petróleo. Ainda de acordo com este autor, o mesmo 

ocorreu na ocasião do derramamento causado pelo encalhe do petroleiro Exxon Valdez, 

em 1989, promovendo mudanças profundas nas políticas públicas americanas sobre a 

regulamentação da indústria do petróleo e também foram lançadas novas diretrizes 

técnicas para este tipo de atividade.  

Thébaud et al. (2005) afirmam que a avaliação dos custos de derramamentos de 

petróleo tem um papel importante na definição de medidas preventivas para poluição 

por favorecer a prevenção de incidentes, permitir uma melhor avaliação dos custos de 

limpeza e estratégias de resposta eficientes e, finalmente, por se tornar um dado 

importante nas discussões sobre a responsabilidade e os incentivos econômicos 

necessários para se atingir níveis eficientes de prevenção da poluição. No entanto, os 

autores destacam que, geralmente, é difícil identificar uma estimativa única e global do 

custo social de um derramamento de óleo, ou mesmo simples estimativas monetárias de 

seus custos parciais. 
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Grigalunas et al. (1986) apontam que a responsabilidade pelos danos, que é 

prevista em diversos instrumentos legais, pode ser percebida como uma taxa sobre 

custos externos capaz de influenciar o comportamento das firmas. Os autores destacam 

ainda que, se a magnitude dos danos econômicos provocados pelos derramamentos são 

indicadores dos custos sociais associados, devem ser realizados esforços para estimar o 

custo dos derramamentos de petróleo. 

 Atualmente, na legislação brasileira, os valores de penalidades às infrações 

administrativas são atribuídos em função de intervalos de valores e não há critérios 

técnicos objetivos para a atribuição de valores de indenizações aos danos causados ao 

meio ambiente (relativas à responsabilidade civil), permitindo que haja subjetividade na 

fixação dos valores das multas e das indenizações. No entanto, de acordo com Araujo 

(2011), na base legal brasileira atual, não existem critérios definidos para a utilização de 

resultados decorrentes da aplicação de métodos de valoração econômica do dano 

ambiental. 

 Tessler (2004) afirma que a atribuição de valor aos recursos naturais é 

fundamental para a compatibilização dos artigos 170
53

 e 225 da Constituição, por 

disciplinar a apropriação dos recursos naturais. Além disso, tem-se que a legislação 

ambiental brasileira está centrada no princípio da responsabilidade, que contempla a 

reparação do equivalente após um dano e no princípio do poluidor-pagador, que atribui 

a responsabilidade do dano ambiental e, por conseguinte, seus custos, ao potencial 

poluidor. 

 Tessler (2004) ainda ressalta que as leis nº 9.960/2000 e nº 10.165/2000, que 

criaram a perspectiva da criação de um direito tributário e a inclusão dos passivos 

ambientais nas demonstrações financeiras das empresas, ampliam a necessidade de se 

expressar em valores monetários os danos ambientais. Nesta direção também estão: (i) a 

LCA, que recomenda que sempre que possível o montante do prejuízo seja calculado 

(Artigo 19), (ii) o pagamento de indenização e a reparação dos danos previstos no 

Artigo 14º da PNMA e (iii) a obrigação de reparação instituída no § 2º do Artigo 225 da 

Constituição. 

                                                 
53

 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: (...) VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução 

das desigualdades regionais e sociais; (...)”. 
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 Araujo (2011) afirma que na ocorrência de uma externalidade negativa, são 

poucos os procedimentos técnicos ou modelos de valoração ambiental que possuem 

aplicabilidade para identificar as variações ambientais. A internalização dessas 

externalidades deverá compreender, no mínimo, os custos sociais
54

 e, para isso, há 

métodos ou técnicas de valoração econômica ambiental, que permitem a quantificação 

monetária dos recursos naturais. O preço das externalidades é, de um modo geral, 

estabelecido pela legislação em busca de acordos mutuamente benéficos entre a 

sociedade e seu gerador (PEARCE; MORAN, 1994). 

 Pearce e Turner (1990) conceituam que a poluição, em termos econômicos, não 

depende do efeito físico no meio ambiente em si, mas sim perda de bem-estar humano 

causado por este efeito. O efeito físico pode ser biológico, químico ou auditivo e a 

reação humana uma expressão de desagrado, descontentamento e/ou preocupação, ou 

um custo, o que caracteriza uma perda de bem-estar. Cabe ressaltar que nestes termos a 

poluição “física” pode existir sem que haja a poluição dita econômica.  

 A poluição econômica é um custo externo criado por um agente que se utiliza 

dos recursos naturais por causar uma perda de bem estar não compensada a outrem. 

Nestes casos, tem-se a criação de uma externalidade negativa que deve ser compensada 

por uma internalização desses custos, o que pode ser realizado através do reparo integral 

dos danos, eliminando seus efeitos ou através da compensação financeira a este dano
55

. 

Uma maior discussão sobre externalidades pode ser encontrada em Carvalho (2011), 

Tolmasquim (2009), Mota et al. (2010), entre outros. Uma discussão mais aprofundada 

sobre externalidades e incapacidade econômica está elaborada em Pearce e Moran 

(1994). 

 O valor dos ecossistemas, em geral, não é considerado na formulação de 

políticas públicas, uma vez que não são completamente capturados pelos mercados e 

quantificados adequadamente em relação a outros bens e serviços econômicos 

(CONSTANZA et al., 1997). A valoração ambiental é uma ferramenta para as escolhas 

                                                 
54

 Compreendidos pela autora e neste trabalho como as reduções do bem-estar evidenciadas em função 

dos danos causados ao meio ambiente. Cabe ressaltar, entretanto, que os custos sociais conforme a autora 

define referem-se aos custos externos, diferentemente da definição de Pearce & Turner (1990), que inclui 

os custos externos e privados. 

55
 Pigou previa a correção desse tipo de externalidade através do pagamento de tributos impostos através 

do Estado (CÁNEPA, 2010). 
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e decisões a serem tomadas em relação aos sistemas ecológicos ou ecossistemas por 

permitir a quantificação do impacto das mudanças na qualidade ou na quantidade dos 

serviços ecossistêmicos no bem-estar social, em termos monetários ou não 

(CONSTANZA et al., 1997; MEA, 2003). 

 Os derramamentos de óleo têm como consequência a geração de externalidades 

por alterarem a quantidade e/ou a qualidade dos serviços ambientais nos locais em que 

ocorrem. Por este motivo, e pela necessidade de se definir um critério para a definição 

de valores de compensação no Brasil, optou-se pela utilização das técnicas de valoração 

econômica dos recursos naturais (também chamada valoração econômica ou valoração 

ambiental) como ferramenta para acessar o valor destas externalidades. 

 

 

4.1. Valoração ambiental 

 

 A economia do meio ambiente ou economia ambiental é uma especialidade da 

economia, especificamente da microeconomia, cuja base teórica está centrada na teoria 

neoclássica. A economia neoclássica fundamenta sua análise na questão da alocação 

ótima de recursos em busca da maximização de bem-estar e de um equilíbrio ótimo, no 

sentido de Pareto.  

 Neste contexto, o meio ambiente é tratado como uma questão de alocação de 

bens entre agentes em função de suas preferências. No entanto, os bens naturais 

possuem características particulares que dificultam sua análise como bens de mercado: 

os recursos ou ativos naturais não são produzidos pelo homem e têm capacidade de 

estoque própria (ser renovável ou não renovável); em geral são bens públicos e são 

afetados (quantitativa e qualitativamente) por externalidades de mercado e como tal, os 

consumidores não revelam sua preferência por eles no mercado. 

 A economia do meio ambiente representa a conexão entre os conceitos de 

recursos naturais, bens públicos e externalidades e princípios da economia neoclássica, 

como o equilíbrio de mercado e a soberania do consumidor (MAY, 2009; 

TOLMASQUIM, 2009). Este ramo da economia estuda como, na presença de falhas de 

mercado, pode ser alcançada a eficiência através da implementação de instrumentos 

econômicos (como o princípio do poluidor-pagador, certificados negociáveis de 

poluição e a solução pigouviana para internalização dos danos) ou de comando e 

controle (CÁNEPA, 2010). A estrutura de valores de uso atual, valor de uso futuro e 
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valor de existência, em todas as suas variações de nomenclatura, são conceitos teóricos 

da economia neoclássica que podem ser utilizados para avaliar as mudanças nos ativos 

naturais (MOTA et al., 2010; TOLMASQUIM, 2009). 

 Uma crítica frequente à economia do meio ambiente é que esta ciência, por estar 

orientada para a alocação ótima dos recursos, não observa (a) os impactos sinérgicos do 

efeito das externalidades no ambiente e (b) a suposição de que o capital natural pode ser 

substituído infinitamente pelo capital material (produzido pelo homem) 

(CAVALCANTI, 2010; MAY, 2009). Além disso, é uma ciência tida como utilitarista 

na medida em que mensura o bem-estar correspondente a bens e serviços ambientais em 

termos de variações de utilidade advinda do consumo de bens e serviços privados que 

geram satisfação humana. 

 De acordo com Tolmasquim (2009), a economia do meio ambiente se 

desenvolveu, sobretudo, nas seguintes direções: 

 Elaboração de técnicas de valoração em termos monetários e a aplicação da 

análise custo-benefício; 

 Concepção e implantação de políticas ambientais; 

 Pesquisas sobre a dimensão internacional dos fenômenos políticos e ambientais 

(problemas de alocação dos custos em escala mundial) e  

 Discussão sobre a implantação de um desenvolvimento sustentável. 

 A valoração ambiental é uma ferramenta para a gestão ambiental e a gestão de 

riscos de empreendimentos por oferecer parâmetros para a avaliação dos custos 

associados às funções dos recursos naturais e seus serviços e, consequentemente, 

internalizar o custo de sua indisponibilidade. No caso de um derramamento de óleo, por 

exemplo, podem ser avaliados os custos relacionados à perda de serviços ambientais tais 

como provisão de recursos pesqueiros, recreação, entre outros. De acordo com Seroa da 

Motta (1997), a determinação do valor econômico de um recurso ambiental equivale a 

estimar o valor monetário deste em relação a outros bens e serviços disponíveis na 

economia. 

 Mudanças na qualidade ou na quantidade dos serviços ambientais têm valor na 

medida em que geram custos ou benefícios para as atividades humanas, o que se 

verifica na ocorrência de acidentes envolvendo derramamento de petróleo devido a 

poluição gerada e seus impactos. Na ocorrência de um acidente, além dos impactos 

ambientais, extensivamente discutidos no Capítulo 2, há perda de serviços ambientais 
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que afetam diretamente as atividades econômicas e de recreação das comunidades 

afetadas. 

 Desta maneira, estes eventos interferem no bem-estar da sociedade, direta ou 

indiretamente, por afetarem mercados estabelecidos através de alterações em atividades 

que estejam fora do mercado (CONSTANZA et al., 1997). Os métodos de valoração 

ambiental permitem que o valor destes serviços e a variação do bem-estar social 

decorrente de sua degradação e/ou inutilização, sejam quantificados, avaliando a 

contribuição do recurso para o bem-estar social e favorecendo os processos de tomada 

de decisão ao avaliar o que é sua equivalência a outros recursos econômicos.  

A valoração pode ser usada (i) para avaliar a contribuição total que os 

ecossistemas fazer para o bem-estar, (ii) para mensurar os incentivos considerados por 

tomadores de decisão para a gestão de ecossistemas e (iii) para a avaliação das 

consequências de medidas alternativas às existentes (MEA, 2003). Desta, maneira, 

quando a valoração econômica é conduzida adequadamente, seus resultados podem 

oferecer informações relevantes sobre a contribuição dos serviços ambientais nas 

atividades econômicas e no bem-estar, bem como do impacto das alterações em seus 

níveis de base.  

 Mota et al. (2010) apontam quatro grandes limitações para a valoração 

econômica com base na teoria econômica neoclássica. A primeira delas é que a 

metodologia requer que haja informação necessária sobre os benefícios da diversidade 

biológica e os custos da sua perda. A incerteza sobre as consequências das escolhas, 

sobretudo quando estas estão relacionadas ao futuro, afeta o ordenamento das 

preferências nas pesquisas. 

 A segunda envolve o nível de agregação dos ecossistemas e o tipo de avaliação 

necessária (se é necessário analisar cada espécie ou considerar todo o ecossistema, por 

exemplo). A terceira limitação refere-se aos problemas de decisão intertemporal, pois os 

instrumentos de valoração requerem estimativas em valor presente. Esta problemática 

decorre do fato de que os benefícios da exploração dos recursos naturais e os custos 

incertos da destruição dos biomas, descontados a uma taxa de desconto, em geral, 

tendem a favorecer as gerações presentes em detrimento das gerações futuras. 

 A quarta limitação apontada pelos autores está relacionada ao grau de 

arbitrariedade associado à agregação de preferências dos indivíduos na sociedade, 

argumento também apresentado por May (2009). Aponta-se a problemática de atribuir 
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pesos nos benefícios e custos da exploração dos recursos naturais aos agentes 

envolvidos e os critérios a serem adotados nestas questões. 

 O Valor Econômico do Recurso Ambiental (VERA) equivale ao valor monetário 

dos recursos ambientais (ou naturais) em relação a outros bens e serviços existentes no 

mercado. No caso de uma análise das perdas incorridas devido a alteração da qualidade 

ou quantidade de recursos ambientais, esse valor representa o valor da(s) 

externalidade(s) que determinada atividade causou. O valor deriva dos atributos de 

consumo do recurso ambiental avaliado, (podendo estar relacionados a um uso ou não 

uso) e pode ser captado através das ferramentas de valoração ambiental. De acordo com 

Seroa da Motta (1997), o valor econômico dos recursos naturais (VERA) pode ser 

desagregado em: 

 Valor de uso: corresponde ao valor que os indivíduos atribuem a um recurso 

natural por seu uso no presente ou seu potencial uso no futuro. É ainda 

subdividido em: valor de uso direto, valor de uso indireto e valor de opção.  

 Valor de não uso: representa o valor dissociado do uso, expressa o valor de 

existência do recurso sem que haja uso direto ou indireto desse. Ortiz (2003), 

afirma que este valor está relacionado à satisfação de saber que o recurso 

existe.  

 Analogamente, Mota et al. (2012), Pearce e Moran (1994) e Ortiz (2003), e.g., 

apresentam o conceito de Valor Econômico Total (VET) para apoiar a valoração dos 

recursos naturais. Para Mota et al. (2012), o VET corresponde ao somatório dos valores 

de uso, de opção e de existência do recurso ambiental, também chamado de valor de não 

uso. Ortiz (2003) considera o VET como o somatório do valor de uso e do valor de 

existência (ou valor de não uso) do recurso ambiental.  

 Entretanto, Pearce e Moran (1994) ressaltam que através do VERA ou VET não 

é possível captar todo o valor econômico dos recursos naturais. De acordo com os 

autores, o valor total de um ecossistema ou processo ecológico excede a soma dos 

valores das funções individuais devido à existência de valores subjacentes dos sistemas 

ecológicos que são anteriores às funções ecológicas. Além disso, o VERA ou VET não 

são capazes de captar o valor intrínseco, ou seja, um valor não associado ao bem-estar 

humano.  

 Pelo exposto, é possível afirmar que a discussão e a literatura acerca da 

classificação e definição do valor econômico dos recursos naturais e suas parcelas 

constituintes são muito extensas, bem como a descrição e classificação dos diversos 
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métodos de valoração econômica dos recursos naturais. Apesar das diferentes 

nomenclaturas, será adotada, neste trabalho, a definição apresentada no trabalho de 

Seroa da Motta (1997). Assim, tem-se que o VERA pode ser representado como 

demonstrado na Tabela 4.1 e expresso através da Equação 4.1. 

Tabela 4.1: Taxonomia dos recursos naturais. Fonte: adaptado de Seroa da Motta (1997). 

Valor Econômico do Recurso Ambiental (VERA) 

Valor de uso 
Valor de não uso ou  

Valor de Existência (VE) 
Valor de uso Direto 

(VUD) 

Valor de uso 

Indireto (VUI) 

Valor de Opção 

(VO) 

Bens e serviços 

ambientais 

apropriados 

diretamente da 

exploração do 

recurso e 

consumidos hoje 

Bens e serviços 

ambientais que são 

gerados de funções 

ecossistêmicas e 

apropriados e 

consumidos 

indiretamente hoje 

Bens e serviços 

ambientais de usos 

diretos e indiretos a 

serem apropriados e 

consumidos no 

futuro 

Valor não associado ao uso 

atual ou futuro e que reflete 

questões morais, culturais, 

éticas ou altruísticas 

                     (4.1) 

 O valor de uso atual compreende, portanto, a apropriação direta e indireta dos 

bens e serviços ambientais disponibilizados pela natureza, incluindo sua utilidade como 

fonte de matéria-prima, recreação, entre outros, além dos serviços indiretos prestados. 

Os valores de opção, ou valores de uso futuro consideram o reconhecimento da 

possibilidade de extinção dos recursos que poderiam ser utilizados direta ou 

indiretamente no futuro. Outros autores (e.g. FREEMAN, 2003) definem valor de opção 

de forma diferente, como o valor que se está disposto a pagar para garantir a opção de 

uso no futuro, independentemente desse uso se concretizar. O valor de existência ou 

valor de não uso está relacionado às subjetividades dos indivíduos perante os recursos 

naturais (MOTA et al., 2010). 

 Diferentes estudos classificam os métodos de valoração econômica. Os métodos 

de valoração dos ativos naturais são subdivididos por Mota et al.(2010) em métodos 

baseados no mercado de bens substitutos, métodos de preferência revelada, métodos de 

preferência declarada, método de função efeito, métodos multicritério e método de 

valoração do balanço dos fluxos de matéria e energia. Já Ortiz (2003), Tolmasquim et 
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al. (2000) e Pearce e Moran (1994), os classificam em diretos e indiretos. Seroa da 

Motta (1997), por sua vez, os classifica em métodos da função de produção e métodos 

da função de demanda. Finalmente, Defries e Pagiola (2005) os classificam em métodos 

de preferência revelada, métodos de preferência declarada e outros métodos (detalhados 

abaixo). 

 A título ilustrativo destas diferentes classificações são apresentadas, nas tabelas 

4.2 a 4.4, respectivamente, as classificações de Seroa da Motta (1997), DeFries e 

Pagiola (2005) e Ortiz (2003) de diferentes métodos de valoração ambiental. A 

classificação aqui adotada será a apresentada por Defries e Pagiola (2005) devido à 

utilização do conceito de serviços ambientais que serão utilizados para acessar parte dos 

custos decorrentes de um derramamento de óleo, no esforço de avaliar as compensações 

decorrentes. 

Tabela 4.2: Classificação de métodos de valoração ambiental. Fonte: Seroa da Motta (1997). 

Métodos da função de 

produção 

Método da produtividade marginal 

Métodos dos bens substitutos 

Custo de reposição 

Gastos defensivos ou custos 

evitados 

Custos de controle 

Custo de oportunidade 

Método da função de 

demanda 

Método da valoração contingente 

Métodos de mercados de bens 

complementares 

Método de preços 

hedônicos 

Método do custo de viagem 
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Tabela 4.3: Classificação de métodos de valoração ambiental. Fonte: DeFries e Pagiola (2005).  

Métodos de preferência 

revelada 

Produtividade marginal 

Custo de doença, capital humano  

Custo de reposição e suas variantes (como custo de 

realocação) 

Custo de viagem 

Preços hedônicos 

Métodos de preferência 

declarada 

Valoração contingente 

Modelos de escolha 

Outros métodos Transferência de benefícios 

Tabela 4.4: Classificação de métodos de valoração ambiental. Fonte: Ortiz (2003). 

Métodos diretos 
Valoração contingente 

Ranqueamento contingente 

Métodos indiretos 

Custo de viagem 

Preços hedônicos 

Custos de reposição 

Gastos defensivos 

Produtividade marginal 

Transferência de benefícios 

Capital humano ou produção sacrificada 

 De acordo com DeFries e Pagiola (2005), a valoração de bens, recursos ou 

serviços ambientais é um processo de duas etapas. A primeira envolve a identificação 

dos serviços que estão sendo valorados, compreendendo o entendimento da sua 

natureza, sua magnitude e como eles variam em função de mudanças no ecossistema, 

além do conhecimento de quem faz uso destes serviços, de que forma o faz, com qual 

finalidade e quais são as suas alternativas. Já a segunda etapa compreende a valoração 

propriamente dita, quando são quantificados os impactos observados são quantificados 

em termos monetários. 

 Os serviços ambientais, ou os serviços dos ecossistemas são os benefícios que a 

sociedade obtém através dos ecossistemas, sendo divididos, de acordo com o MEA 
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(2003, 2005), em: serviços de provisão, serviços de regulação, serviços de suporte e 

serviços culturais. A sociedade humana depende fortemente da manutenção dos fluxos 

dos serviços ecossistêmicos, pois além de ser parte dos ecossistemas, é deles que são 

retirados os recursos que utiliza para a manutenção de seus sistemas produtivos. No 

entanto, a crescente demanda por serviços ambientais é agravada pela redução cada vez 

maior da capacidade dos ecossistemas de prestarem esses serviços, que é causada 

principalmente pela ação antrópica (PEIXOTO, 2011). 

 Considerando que a qualidade dos serviços ecossistêmicos determina níveis de 

bem-estar humano, é razoável pressupor que eles possuem valor associado, quer seja 

valor de uso e valor de não uso. Estes valores podem ser avaliados através de diversas 

ferramentas (sob o paradigma utilitarista ou não utilitarista), dentre as quais se destaca a 

valoração econômica ambiental ou simplesmente valoração ambiental (PEIXOTO, 

2011). 

 Os serviços de provisão são obtidos diretamente dos ecossistemas, como 

comida, combustível, água potável e recursos genéticos. Serviços de regulação são os 

benefícios obtidos da regulação advinda de processos dos ecossistemas, tais como 

ciclagem do ar, regulação climática, controle da erosão, controle de doenças humanas e 

purificação da água. Os serviços de suporte são os necessários para a produção dos 

demais serviços, tais como a produção primária, a produção de oxigênio, e a formação 

do solo. Finalmente, os serviços culturais são benefícios imateriais que se obtêm dos 

ecossistemas através do enriquecimento espiritual, desenvolvimento cognitivo, reflexão, 

recreação e experiências estéticas.  

 Analogamente, Ekins (1992) (apud EKINS et al., 2003) propuseram a existência 

de quatro tipos de capital: o manufaturado, o humano, o social/organizacional e o 

natural (também chamado ecológico ou ambiental), cujos estoques geram fluxos de 

serviços que servem de insumo para o processo produtivo. São quatro as funções do 

capital, natural ou ecológico, segundo Ekins et al. (2003): (i) a provisão de matérias-

primas para a produção, (ii) absorção de resíduos gerados de produção e pelo consumo, 

(iii) provisão das funções básicas que permitem a vida na terra, como, por exemplo, a 

estabilidade climática e proteção dada pela camada de ozônio e (iv) a geração de 

serviços de amenidades, como a beleza das paisagens.  

 Verifica-se, portanto, que a classificação proposta pelo MEA tem origem em 

diversos debates sobre a mensuração do capital natural. Além dos autores já citados, 

outros autores que debatem o tema são England (2006), que discute diversas definições 
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possíveis de capital natural e reforça a inexistência de um consenso científico em 

relação à definição deste conceito, Berkes e Folke (1994) e Carvalho e Barcellos (2010). 

 

 

4.2.Descrição dos métodos de valoração ambiental 

 

 Os métodos de valoração ambiental estão exaustivamente descritos na literatura. 

Araujo (2011), Carvalho (2011), Dubeux (1998), Ortiz (2003), Pearce e Moran (1994), 

Pearce e Tuner (1994), Reis (2001) e Seroa da Motta (1997), entre outros, os 

demonstraram e descreveram detalhadamente. Neste trabalho será adotada a 

classificação e os métodos, descritos brevemente neste tópico, apresentados por DeFries 

e Pagiola (2005), elencados na Tabela 4.3, uma vez que será utilizado o conceito de 

serviços ecossistêmicos apresentados pelo MEA (2003, 2005).  

 Dentre os métodos de preferência revelada, ou indiretos, estão os métodos: 

produtividade marginal, custo de doença, capital humano, custo de reposição e suas 

variantes, como custo de realocação, custo de viagem e preços hedônicos. Estes 

métodos estão baseados na teoria do comportamento do consumidor, que revela seu 

comportamento ao optar por adquirir um ou outro bem ou serviço, revelando, desta 

maneira, sua preferência de consumo através do termo cunhado por Pearce e Moran 

(1994) como "rastro comportamental". 

O método da produtividade marginal é classificado por Ortiz (2003) como 

método indireto e por Mota et al. (2010) como método de mercado baseado no mercado 

de bens substitutos. Este método pode ser utilizado quando um recurso ambiental é fator 

de produção ou insumo na produção de algum bem ou serviço transacionável no 

mercado, avaliando o impacto da mudança na produção (DEFRIES; PAGIOLA, 2003; 

ORTIZ, 2003; TOLMASQUIM, 2000). 

Sua utilização requer o estabelecimento de uma cadeia de causalidade de forma 

que os impactos das mudanças na condição dos ecossistemas possam ser relacionados 

às mensurações de bem estar humano (DEFRIES; PAGIOLA, 2005). Sua aplicação 

requer a elaboração de uma função de dano ou uma função de dose-resposta que 

relacione o dano físico observado e as variações de qualidade do serviço (ou recurso) 

ambiental analisado às mudanças no provimento de um bem ou serviço econômico 

associado ao serviço ambiental em questão (ORTIZ, 2003). 
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São exemplos para a aplicação deste método: o impacto causado na produção 

agrícola pela alteração na qualidade do solo, causada pelo aumento da poluição 

atmosférica (ORTIZ, 2003), e o impacto de mudanças no ciclo hidrológico no consumo 

de água humano (DEFRIES; PAGIOLA, 2005). Seroa da Motta (1997) utilizou este 

método nos estudos de caso envolvendo a captação do valor de uso do turismo e das 

atividades florestais e envolvendo o valor de uso da prevenção de perdas nas plantações, 

através da criação de um parque em Madagascar.   

Há, no entanto, dificuldade na aplicação deste método devido a 

indisponibilidade de dados que permitam a criação da função dose-resposta. O estudo 

de caso da captação do valor de uso relativo aos ganhos associados ao gerenciamento 

dos corpos d’água apresentado por Seroa da Motta (1997), por exemplo, requereu 

estimativa dos benefícios e da variação da qualidade do serviço ambiental prestado 

(qualidade do solo) para a definição de valores. 

O método custo de doença/capital humano é chamado por Ortiz (2003) de 

método do capital humano ou produção sacrificada, sendo classificado como método 

indireto. Já Mota et al. (2010) o nomeia como método da produção sacrificada e 

classifica como método de mercado baseado no mercado de bens substitutos. 

Este método está fundamentado na teoria do capital humano, que parte da 

premissa de que a perda de uma vida representa um custo de oportunidade para a 

sociedade que equivale ao valor presente da capacidade do mesmo em gerar renda. É 

um método bastante controverso, uma vez que é muito sensível às taxas de desconto 

consideradas, utiliza valores médios (não avaliando, consequentemente, especificidades 

dos casos), não considera as preferências pessoais e a percepção individual de risco 

(ORTIZ, 2003). 

Estes motivos justificam a conclusão de DeFries e Pagiola (2005) de que as 

estimativas obtidas através deste método são, em geral, interpretadas como estimativas 

inferiores dos custos e benefícios presumidos das ações que resultam em mudanças no 

nível de morbidade, uma vez que o método desconsidera a preferência dos indivíduos 

por saúde à doença e à restrições nas atividades não laborais. O método assume que os 

indivíduos percebem sua saúde como algo exógeno e não considera que ações 

defensivas possam ser tomadas para minimização da poluição a qual são expostos.  

Magrini e Tolmasquim (2002) e Monteiro (2003) utilizaram a teoria do capital 

humano para avaliar efeitos na saúde causados por um derramamento de petróleo (ver 

item 4.3). Foi realizado um levantamento de dados de internação por morbidade 
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hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), em locais próximos ao vazamento para 

doenças com efeitos toxicológicos de contaminação por petróleo de 1998 a 2011, 

comparando-os em relação ao ano do vazamento (2000).  

Estes dois autores ressaltam que devido à indisponibilidade de dados, as perdas 

que as pessoas afetadas tiveram são contabilizadas apenas como os gastos relacionados 

às internações e os dias de atividade restrita devido à internação. Demais perdas, como 

tempo gasto para o atendimento ambulatorial, gastos associados a este atendimento e 

com medicamentos não foram contabilizados (MAGRINI; TOLMASQUIM, 2002; 

MONTEIRO, 2003). 

Os métodos de custo de reposição e suas variantes, como custo de realocação, 

são considerados como uma categoria única por DeFries e Pagiola (2005). Para Ortiz 

(2003) e Pearce e Moran (1994), os métodos de custo de reposição são indiretos e para 

Seroa da Motta (1997) se classificam como métodos da função de produção. Estes 

métodos têm em comum o fato de se basearem na função de produção e estão baseados 

em mercados substitutos, que adotam preços de bens substitutos na ausência de valores 

de mercado.  

O método de custo de reposição considera o valor de repor ou de restaurar um 

bem (ou serviço ambiental) ao seu estado original, sendo este custo uma medida do 

benefício da restauração (PEARCE; MORAN, 1994). DeFries e Pagiola (2005) 

exemplificam este método da seguinte maneira: se o serviço de filtragem de água é 

reduzido pelo ecossistema, o custo de tratamento da água até o padrão de qualidade 

requerido pode ser considerado como o valor deste serviço ambiental. 

Em geral, esse método tende a superestimar o valor do recurso, uma vez que, em 

geral, há muitas maneiras de estimar os custos de reposição, e, normalmente, é utilizada 

a estimativa mais direta e fácil, em geral, a mais custosa (DEFRIES; PAGIOLA, 2005). 

Tolmasquim et al. (2000) apontam que a validade do resultado obtido através do 

método depende da inclusão dos custos considerados relevantes e dos fatores 

envolvidos na reposição de um recurso ambiental (ou serviço ambiental), uma vez que a 

ausência de algum fator pode ser prejudicial. 

Outra categoria de métodos são os relacionados a mercados de bens 

complementares. O método de custo de viagem estima os valores de uso recreativo 

através da análise dos gastos dos visitantes de uma determinada localidade, obtendo o 

valor do recurso ambiental através da observação do comportamento em um mercado 

complementar (DEFRIES; PAGIOLA, 2005; ORTIZ, 2003). Esta técnica estima o 
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preço de um ativo ambiental através dos gastos incorridos por turistas ao local de visita, 

avaliados por questionários a uma amostra de visitantes para coletar seu local de 

origem, seus hábitos e gastos associados à viagem (MOTA et al., 2000). 

 Ortiz (2003) apresenta diversos problemas associados à aplicação deste método, 

como, por exemplo, o caso de viagens com destinos múltiplos ou múltiplos objetivos, 

tratamento do custo de oportunidade do tempo gasto para uma visita recreativa e a 

escolha de locais alternativos ao analisado. Tolmasquim et al. (2000) ressaltam que o 

método capta valores de uso direto e indireto, associados a um local natural, porém não 

considera os valores de opção e existência das pessoas que atribuem valor ao local, mas 

não o frequentam. Além disso, o autor ressalta que a metodologia é de difícil aplicação 

em locais em que não há controle do fluxo turístico. 

Também fazendo uso de mercados de bens complementares, o método de preços 

hedônicos está fundamentado na identificação de preços implícitos de atributos 

ambientais através do preço de bens e serviços, sendo aplicações comuns à valoração de 

imóveis ou terrenos e ao mercado de trabalho (ORTIZ, 2003; TOLMASQUIM et al., 

2000). Nesta técnica, os consumidores são indagados diretamente sobre a sua disposição 

a pagar em relação a um serviço ambiental (DEFRIES; PAGIOLA, 2005). 

Esse método tem como dificuldade a necessidade de se obter dados minuciosos 

do objeto analisado, além dos aspectos ambientais que influenciam seu preço. O método 

possui fraca complementaridade, isto é, se a demanda pelo atributo ambiental for zero 

quando a demanda por propriedades com este atributo é zero, elimina-se a possibilidade 

de captar valores de existência ou de não uso e, além disso, não internaliza as alterações 

dos recursos ambientais (TOLMASQUIM et al., 2000). 

 Os métodos de preferência revelada são, pela análise realizada, também 

classificados como indiretos na literatura. A principal limitação destes métodos é que 

sua aplicação tende a subestimar o valor total do recurso ambiental nos casos onde os 

valores de opção e existência são significativos. Assim, somente os valores de uso 

(diretos e indiretos) dos recursos ambientais para a produção são captados 

(TOLMASQUIM et al., 2000). 

Os métodos de preferência declarada contemplam o método de valoração 

contingente e modelos de escolha, também chamado de método de ranqueamento 

contingente (ORTIZ, 2003), conjoint analysis ou análise conjunta (MOTA et al., 2010). 

Ambos os métodos são classificado por Ortiz (2003) e Mota et al. (2010) como método 
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direto. Tolmasquim et al. (2000) não apresentam o método de modelos de escolha, 

somente o método de valoração contingente, classificando-o como direto. 

 Estes métodos são chamados de preferência declarada ou direta porque neles os 

consumidores respondem diretamente por suas preferências e disponibilidade a pagar ou 

a aceitar variações quantitativas ou qualitativas dos recursos ambientais avaliados, 

através de pesquisas com os indivíduos envolvidos (DEFRIES; PAGIOLA, 2005; 

ORTIZ, 2003, MOTA et al., 2010). Ambos os métodos apresentados na Tabela 4.3 

(valoração contingente e ranqueamento contingente) se utilizam de questionários ou 

entrevistas.  

O método de valoração contingente utiliza pesquisas amostrais para identificar 

preferências em relação aos recursos naturais e aos serviços ecossistêmicos. Pode ser 

utilizado na valoração de qualquer serviço ambiental, desde que as perguntas sejam 

formuladas adequadamente; no entanto sua aplicação possui a tendência a consumir 

bastante tempo (DEFRIES; PAGIOLA, 2005). Tolmasquim et al. (2000) e Ortiz (2003) 

afirmam que a confiabilidade do método pode ser comprometida por diferentes aspectos 

(viés estratégico, viés hipotético, viés da informação, viés do entrevistado e do 

entrevistador, entre outros), porém este efeito pode ser minimizado pelo perfil do 

questionário e da amostra selecionada. 

O método de modelo de escolha é similar ao método de valoração contingente. 

Porém, no primeiro, a variação do serviço ambiental é avaliada a partir de diferentes 

alternativas organizadas em ordem de preferência. Uma variação deste método foi 

utilizada por Rivas, Casey e Kahn (2008), conforme apresentado no item 4.3, para 

avaliar a disposição a aceitar o risco de derramamento de petróleo em comunidades da 

Amazônia brasileira. 

Entre as vantagens deste método estão o elevado controle do experimento pelo 

pesquisador em detrimento do baixo controle oferecido pela utilização de dados de 

mercado, elevada eficiência estatística, entre outros (DEFRIES; PAGIOLA, 2005). 

Entre as desvantagens do método têm-se que as respostas são hipotéticas, estando, 

portanto sujeitas aos problemas do viés hipotético (à semelhança da valoração 

contingente), a complexidade das escolhas, quando haja muitos atributos e alternativas, 

além da complexidade da análise econométrica requerida para avaliação dos resultados 

à semelhança da aplicação do ranqueamento contingente (DEFRIES; PAGIOLA; 

ORTIZ, 2003). Estes dois métodos diferem, basicamente, em relação à forma de 

iniciação.  
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 Na categoria “Outros métodos” considera-se somente a transferência de 

benefícios, que não é propriamente uma metodologia de valoração. A transferência de 

benefícios utiliza as estimativas obtidas por outros métodos, quaisquer que sejam, para 

avaliar estimativas em outro contexto, através de uma função de transferência de 

benefícios para o local desejado. Um exemplo é utilizar uma relação que estima os 

benefícios turísticos em um parque, baseado em parâmetros como renda ou origem dos 

visitantes que pode ser aplicado em outro parque, a partir de seus próprios dados 

(DEFRIES; PAGIOLA, 2005). 

 No entanto, é necessário que o serviço ambiental analisado seja bastante similar 

no local onde a estimativa foi analisada e no local onde a mesma está sendo aplicada e 

que as populações afetadas possuam características semelhantes, como afirmam DeFries 

e Pagiola (2005). Ainda assim, segundo os autores, o método pode ter baixa 

confiabilidade, uma vez que mesmo em contextos semelhantes alguns fatores podem 

variar nos locais analisados.  

 A partir destas análises foi construída a Tabela 4.5, que sintetiza as principais 

aplicações e limitações de cada uma das técnicas apresentadas na classificação 

escolhida. São apresentados ainda os dados necessários para aplicação de cada 

metodologia, cuja disponibilidade pode ser definitiva para a utilização ou não utilização 

de um dos métodos. 
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Tabela 4.5: Classificação de métodos de valoração ambiental. Fonte: elaboração própria a partir de 

DeFries e Pagiola (2005). 

Método Abordagem Aplicações Limitações Dados necessários 

Métodos de preferência revelada 

Produtividade 

marginal 

Avalia o 

impacto da 

perda ou 

redução de 

qualidade de um 

serviço 

ambiental 

utilizado como 

insumo à 

produção de 

bens e serviços 

Pode ser 

utilizado em 

qualquer 

impacto que 

afete a 

produção de 

bens ou 

serviços 

Falta de dados para 

elaboração da 

função dose-

resposta, sobretudo, 

na mudança do 

serviço ambiental, 

no impacto na 

produção e do valor 

líquido dos bens 

produzidos 

Dados da mudança 

do serviço e 

impactos na 

produção 

Custo de 

doença, capital 

humano 

Avalia os efeitos 

das alterações 

dos serviços 

ambientais na 

morbidade e na 

mortalidade 

Pode ser 

utilizado em 

qualquer 

impacto que 

afete a saúde 

Em geral há pouca 

disponibilidade de 

dados que vinculem 

condições 

ambientais e saúde 

 

O valor é 

frequentemente 

subestimado por 

omitir a preferência 

pela saúde 

 

Há limitações éticas 

na sua aplicação, 

uma vez que o valor 

da vida não pode 

ser estimado 

Dados que 

permitam a criação 

de uma função 

dose-resposta 

associando a 

variação das 

condições 

ambientais com 

prejuízos à saúde 

 

Informações sobre 

produtividade do 

trabalho 
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Método Abordagem Aplicações Limitações Dados necessários 

Custo de 

reposição e 

suas variantes, 

como custo de 

realocação 

Utilizam o custo 

de repor o bem 

ou serviço 

ambiental 

perdido 

Pode ser 

utilização 

para avaliação 

de qualquer 

perda de bens 

ou serviços 

ambientais 

Tende a subestimar 

o valor dos recursos 

e serviços 

ambientais 

 

A valoração pode 

ser realizada através 

de diferentes 

maneiras 

Custo de reposição 

de recursos e 

serviços 

ambientais 

 

Extensão da perda 

de bens e serviços 

ambientais 

Custo de 

viagem 

Provê uma curva 

de demanda para 

os serviços de 

recreação 

através de custos 

de viagens 

Recreação 

Limitado a 

benefícios 

associados à 

recreação 

 

É de difícil 

utilização em casos 

de viagens com 

destinos múltiplos 

 

Requer a existência 

de um mercado de 

turismo ou controle 

dos visitantes 

Entrevistas com 

visitantes do local 

a ser analisado 

 

Custos de viagem 

ao local 

Preços 

hedônicos 

Extrai o efeito 

de fatores 

ambientais 

embutidos no 

preço de outros 

bens 

Qualidade do 

ar, beleza 

cênica, 

benefícios 

culturais 

Requer grande 

quantidade de dados 

 

Muito sensível à 

especificação 

Preços e 

características dos 

bens 
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Método Abordagem Aplicações Limitações Dados necessários 

Métodos de preferência declarada 

Modelos de 

escolha 

Pergunta aos 

entrevistados a 

opção preferida 

em uma lista de 

alternativas com 

diferentes 

atributos 

Qualquer 

serviço 

ambiental 

Resultados 

parecidos com a 

valoração 

contingente 

 

Análise de dados é, 

em geral, complexa 

Pesquisa aos 

participantes 

Outros métodos 

Transferência 

de benefícios 

Utiliza 

resultados 

obtidos em um 

outro contexto 

Qualquer 

desde que 

estudos de 

comparação 

adequados 

estejam 

disponíveis 

Pode ter baixa 

confiabilidade 

Resultados da 

aplicação de 

métodos de 

valoração 

ambiental em 

outro local, desde 

que as 

características dos 

recursos avaliados 

e da população 

afetada sejam 

semelhantes 

 Todas as técnicas de valoração possuem pontos fortes e fracos. A escolha da 

técnica a ser utilizada depende do senso crítico do analista, além dos demais fatores: (i) 

a técnica deve ser aceitável em termos de validade e fidedignidade, o que inclui os 

dados a que se tem acesso; (ii) aceitação da técnica adotada; (iii) necessidade dos 

usuários do estudo realizado e (iv) custo financeiro do estudo (PEARCE; MORAN, 

1994). Idealmente deve-se utilizar mais de uma técnica para que seja possível a 

comparação entre os resultados.  
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4.3. Estudos envolvendo valoração de derramamentos de óleo 

 

 Grande parte da literatura sobre valoração de acidentes tem caráter ex post, 

como, por exemplo, os trabalhos de Grigalunas et al. (1986), Kontovas, Psaraftis e 

Ventikos (2010), Psarros et al. (2009), Skjong, Vanem e Endresen (2005) e Yamada 

(2009). Campos Jr. (2003) também valora um acidente após sua ocorrência, porém este 

trabalho se diferencia pela tentativa de construir o valor do dano do incidente, enquanto 

os demais partem de valores absolutos para a elaboração de regressões lineares. 

 Kontovas, Psaraftis e Ventikos (2010) realizaram uma análise de custos de 

acidentes envolvendo o derramamento de óleo, a partir de dados da IOPCF através de 

regressões lineares. Foram analisados 84 acidentes para avaliação do custo de limpeza e 

91 acidentes para o custo total, associando em uma análise de regressão entre o 

logaritmo dos custos e o volume derramado nos acidentes. 

 O trabalho de Kontovas, Psaraftis e Ventikos (2010) elaborou correlações entre 

as variáveis (i) quantidade de óleo derramado, (ii) custos de limpeza e (iii) custos totais 

do acidente. A comparação deste estudo com os trabalhos de Psarros et al. (2009) e 

Yamada (2009), nos quais também foram realizadas regressões lineares para estimar 

custos de acidentes, demonstra a proximidade entre os resultados obtidos para as curvas 

que relacionam os custos totais em função da quantidade de óleo derramada, 

caracterizando a similaridade dos parâmetros utilizados na elaboração desses trabalhos. 

Já a regressão linear realizada no trabalho de Skjong, Vanem e Endresen (2005) não 

apresenta resultados próximos aos obtidos pelos demais autores. 

 No estudo de Kontovas, Psaraftis e Ventikos (2010), os resultados obtidos 

possuem como limitação o fato de que os dados de entrada são referentes a vazamentos 

que envolveram de 0,1 a 84.000t, dentre os quais apenas 11 superiores a 5.000t. Desta 

forma, a regressão fora desses limites irá superestimar o custo de maiores 

derramamentos e subestimar o custo de vazamentos extremamente menores. Assim, 

melhores resultados serão obtidos quando forem analisados volumes de derramamento 

dentro da gama dos dados utilizados. 

 Apesar de oferecem valores de referência para os custos vinculados a um 

derramamento, as fórmulas derivadas de regressões lineares não permitem desagregar 

os custos em diversos níveis. Além disso, os custos assim estimados não possuem 

sensibilidade para avaliar os reais impactos socioambientais de um acidente, visto que 

não consideram o local do acidente ou tipo de óleo derramado. Acrescenta-se ainda o 



123 

fato de esta ser uma metodologia de caráter artificial, pois se utiliza de valores já 

definidos e já praticados empiricamente para estipular novos custos. 

 Rivas, Casey e Kahn (2008) avaliaram a disposição a aceitar das comunidades o 

risco de derramamento de petróleo através do seu transporte por cerca de 400 km ao 

longo do rio Solimões/Amazonas. Foram avaliados cenários de ocorrência de 

vazamentos a cada 3, 5 ou 10 anos, considerando vazamentos de porte muito pequeno, 

pequeno e grande. Considerou-se ainda a duração do vazamento e as medidas de 

compensação. Foi utilizado o método Breton-Clark Conjoint Designer, que gerou 25 

perfis de risco individuais, combinados em 625 conjuntos de escolha, dois quais 300 

foram aleatoriamente escolhidos e distribuídos, também aleatoriamente, nos 

questionários, cada um com seis combinações distintas. 

 Em Rivas, Casey e Kahn (2008) foi calculada uma função de probabilidade, 

descrevendo como uma mudança em cada característica do experimento afeta a 

probabilidade de escolher um dado conjunto do experimento. Os valores resultantes, 

portanto, são interdependentes aos cenários estabelecidos e não foram apresentados no 

trabalho valores absolutos de compensação para cada cenário definido. 

 Grigalunas et al. (1986) analisaram os custos econômicos de derramamentos de 

petróleo, utilizando o acidente com o petroleiro Amoco Cadiz, em 1978, como estudo 

de caso. Dentre os problemas identificados para acessar os danos ambientais, os autores 

destacam os preços dos recursos controlados pelo estado, que passam a ter valores fora 

do mercado, a utilização intensiva de trabalho voluntário, a ausência de dados 

biológicos para avaliar os danos à fauna marinha e à atividade pesqueira, a estimativa de 

perdas para o uso recreacional e a decisão de como e quando alocar os custos. 

 O trabalho de Grigalunas et al. (1986) identificou os custos sociais de mercado e 

aqueles para os quais não é possível atribuir um valor de mercado. Os autores destacam 

que a organização dos custos possui um papel muito relevante na avaliação econômica, 

sendo separados em três perspectivas: custo social líquido para o país onde ocorreu o 

acidente (França), custo social líquido para o mundo (além da França) e os custos para 

os residentes da Bretanha Francesa.  

Os custos foram separados em seis categorias: (i) resposta à emergência, (ii) 

limpeza e restauração; (iii) recursos marinhos; (iv) perdas recreacionais; (v) perdas para 

o turismo e (vi) “outros”. Esta última categoria incluiu as despesas com pesquisa, custos 

legais, o valor da carga perdida e os danos à saúde decorrentes do vazamento. Os 

autores destacam as dificuldades de mensuração dos custos de cada categoria, dentre os 
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quais se destaca que os custos à fauna são de difícil quantificação porque a ausência de 

dados biológicos dificulta a análise de perdas de estoque e de sua recuperação. Já em 

relação aos custos associados à recreação, os autores apontam a dificuldade de 

entrevistas utilizando questões hipotéticas e que abordagens para sua mensuração 

devem ser realizadas antes da ocorrência de um acidente. 

 Campos Jr. (2003) utilizou técnicas de valoração para avaliar os custos do 

derrame causado pelo petroleiro Vergina II, ocorrido no ano 2000, que provocou o 

derramamento de 86m³ de óleo no litoral paulista. Foram atingidas vinte praias nos 

municípios de Ilha Bela e São Sebastião, ambos no Estado de São Paulo. O estudo 

analisou os custos declarados pela PETROBRAS, responsável pelo petroleiro, e 

verificou que dos custos totais, 20% foi dedicado à recuperação ambiental, 3% para 

indenizações. O percentual pago de indenizações contradiz o valor estimado pelas 

técnicas de valoração, que apontam que este valor deveria corresponder a cerca de 53% 

do custo estimado.  

Foram analisados os custos diretos do acidente e os indiretos. Consideraram-se 

como custos diretos os custos de prevenção, o custo de reposição, o custo de doença e o 

custo de viagem. Dentre os custos indiretos foi considerada, somente, a mudança na 

produtividade em relação ao setor turismo, atividade muito forte na economia da região.  

 Garza-Gil, Prada-Blanco e Rodriguez (2005) estimaram o custo do 

derramamento de 77t de óleo bunker pesado do petroleiro Prestige, ocorrido em 2002 na 

costa da Galícia e que atingiu cerca de 80% da costa galega. Segundo os autores, este 

acidente pode ser considerado como um dos piores da história, tanto pelo volume 

derramado quanto pela região afetada, basicamente o litoral galego, uma região com 

intensa atividade pesqueira (responsável por 2,23% do valor adicionado bruto
56

 e 3,15% 

dos empregados da Galícia) e turística (responsável por 5,73% do valor adicionado 

bruto e contando com 4,68% dos empregados da região). 

 O estudo realizou uma análise econômica de curto prazo dos danos causados por 

este derramamento nos setores de turismo e pesca. Também foi analisado o custo de 

limpeza e restauração da área. Para o setor de pesca foi utilizou-se um modelo 

matemático que considera o preço unitário das espécies analisadas, a quantidade 

                                                 
56

 O valor adicionado (ou valor agregado) é resultado da diferença das receitas obtidas pela empresa e os 

custos dos bens e serviços associados à geração das receitas. Corresponde a contribuição do agente 

econômico para o Produto Interno Bruto (PIB) do país.  

 



125 

capturada, a taxa de desconto, esforço da pesca, coeficiente de capturabilidade e a 

elasticidade do estoque. 

 Os gastos com turismo foram avaliados através de três categorias: excursões 

(visitas sem pernoite), viagens de final de semana (visitas com até três pernoites) e 

viagens (visitas com mais de três noites). A análise de dados estatísticos do governo 

galego demonstrou que após o acidente com o petroleiro o número de visitas reduziu-se 

em aproximadamente 8% tanto no número de pernoites quando nos gastos dos 

visitantes. 

 Os custos de limpeza e restauração adotados no estudo em questão não foram 

calculados. Foram utilizados os custos apresentados pelo governo espanhol, 

correspondendo a 559 milhões de euros (sendo 184 milhões de euros aplicados na 

limpeza no mar, 315 milhões de euros pela limpeza na costa e 60 milhões de euros para 

extração do combustível restante na embarcação). Os resultados do estudo levaram a um 

custo total deste acidente de 761,7 milhões de euros, um valor quase cinco vezes maior 

do que a compensação máxima através do Supplementary Fund, de 180 milhões de 

euros. 

 Magrini e Tolmasquim (2002) e Monteiro (2003) utilizaram metodologias de 

valoração ambiental para avaliar os custos ambientais provocados por vazamento de 

óleo no complexo REDUC-DTSE. O trabalho analisou as perdas sofridas pelos 

produtores (sendo os serviços considerados: transporte, turismo, pesca e manguezal) e 

pelos consumidores (cujos serviços considerados foram: saúde e perda da qualidade de 

vida) afetados pelo vazamento de óleo na Baía de Guanabara (RJ).  

 Para a perda dos produtores na pesca e do transporte, os autores utilizaram a 

metodologia da produção sacrificada, para as perdas no setor turismo foi utilizada a 

metodologia dos gastos defensivos (ou gastos não realizados) e para as perdas dos 

produtores nos manguezais foi considerada a metodologia das despesas (ou custos) de 

reposição e a metodologia da produção sacrificada. A avaliação das perdas dos 

consumidores na saúde foi avaliada através da teoria do capital humano e as perdas na 

qualidade de vida através da metodologia de valoração contingente.  

 O valor do acidente neste estudo foi estimado em aproximadamente R$ 335,5 

milhões, sendo a perda de qualidade de vida a categoria de maior contribuição na 

composição deste valor, 69,40% do valor total, e a perda no setor transporte a categoria 

de menor contribuição, 0,08% do valor total. De acordo com Monteiro (2003), este 
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valor corresponde ao valor mínimo do dano ocasionado devido às diversas limitações a 

que o estudo está condicionado, dentre as quais se destaca a falta de dados. 

 A NOAA, órgão ambiental americano apresentado no Capítulo 3, valorou as 

perdas de uso devido ao acidente com o petroleiro Athos I no rio Delaware, New Jersey, 

EUA, que provocou o derramamento de 265 mil galões de óleo cru em 2004. Foram 

avaliadas as perdas em atividades recreacionais (pescaria de peixes e caranguejos, caça 

de aves aquáticas e navegação) através da abordagem value-to-cost (ver Capítulo 3), na 

qual os projetos de restauração equivalem aos valores das perdas (NOAA, 2008). O 

estudo concluiu que as perdas de uso para recreação totalizaram US$1.333.801, sendo 

este valor proposto como necessário para a implementação de projetos de melhoria das 

atividades de recreação no local, compensando o valor de uso perdido com benefícios 

futuros.  

Neste estudo (NOAA, 2008) também foram consideradas as perdas potenciais 

para outras atividades recreacionais menos significativas para uma reivindicação de 

danos. Os danos foram avaliados através da realização de entrevistas (realizadas por 

telefone ou pessoalmente), entre 2005 e 2006, que avaliaram como as viagens 

recreativas foram afetadas pelo acidente e os custos foram estimados através da 

metodologia de transferência de benefícios, utilizando-se como referência valores de 

viagens de lazer disponíveis em diversos estudos publicados nos EUA. 

Michel (1997 apud MAGRINI; TOLMASQUIM, 2002) desenvolveu um manual 

de resposta a vazamentos de óleo para o Departamento de Controle da Poluição do 

Governo da Tailândia para o processo de planejamento, objetivando produzir um 

sistema de avaliação de danos aos recursos naturais neste país. O relatório compila 

valores de não uso (valor de existência) para os recursos naturais e apresenta uma tabela 

de valores econômicos dos recursos avaliados. 

 Pelo exposto infere-se que há dois grandes grupos de estudo envolvendo a 

avaliação dos custos de acidentes: (i) avaliação do custo total do derramamento e (ii) 

avaliação das perdas sociais e ambientais consequentes de um acidente. Observa-se que 

os estudos do primeiro grupo não utilizam os métodos de valoração ambiental para 

obtenção de seus resultados (KONTOVAS; PSARAFTIS; VENTIKOS, 2010; 

PSARROS et al., 2009; SKJONG; VANEM; ENDRESEN, 2005; YAMADA, 2009). 

No entanto, estudos do segundo grupo, em geral, utilizam estes métodos (CAMPOS JR., 

2003; MAGRINI; TOLMASQUIM, 2002; MONTEIRO, 2003, entre outros) ou quando 

não o fazem utilizam metodologias próprias de caráter muito semelhante (GARZA-GIL; 
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PRADA-BLANCO; RODRIGUEZ, 2005; GRIGALUNAS et al., 1986), indicando a 

razoabilidade da sua aplicação. 

 

 

4.4. Fatores que determinam o custo de derramamentos de petróleo 

 

 White e Molloy (2003) ressaltam que não há um relacionamento entre o custo do 

derramamento e o tamanho do petroleiro que o causou, visto que alguns dos acidentes 

mais caros foram provocados por embarcações relativamente pequenas. Esta afirmação 

é coerente com a característica estocástica dos acidentes, que por este motivo, requer a 

construção de abordagens de custo específicas para cada evento, considerando as 

condições de sua ocorrência e características específicas (geografia, tipo de óleo, entre 

outros) e não apenas o volume de óleo.  

Em geral, há certo consenso na literatura sobre os parâmetros que determinam os 

custos associados a um derramamento de óleo, como é possível observar dentre os 

diversos trabalhos analisados. White e Molloy (2003), por exemplo, concordam com a 

existência de um consenso e destacam como principais parâmetros técnicos que 

influenciam o custo de derramamentos:  

 Tipo de óleo derramado; 

 Características físicas, biológicas e econômicas do local do acidente; 

 Condições climáticas e condições do mar; 

 Quantidade derramada e vazão de derramamento; 

 Época do ano; 

 Efetividade da limpeza. 

 White e Molloy (2003) destacam que a comparação entre incidentes em função 

de apenas um destes parâmetros leva a uma análise simplista que pode conduzir a 

conclusões equivocadas. No entanto, estes autores reforçam que, em geral, os fatores 

que mais influenciam os custos de limpeza e os danos causados por um derramamento 

são o tipo de óleo, localização do acidente e as características da área afetada. 

 Etkin (1999) não cita as condições econômicas como White e Molloy (2003), 

porém acrescenta os limites de responsabilidade na localidade do acidente e a legislação 

local e nacional. No entanto, o autor também destaca que os fatores mais importantes na 

determinação dos custos, sobretudo para medida unitária (por galão ou por tonelada de 

óleo derramado), são a localização, tipo de óleo e volume total derramado, cuja 
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interação com outros subfatores, como, por exemplo, a estação do ano, regime de 

compensação, os recursos disponíveis, entre outros, os leva ao custo total do 

derramamento. 

 Ramseur (2010) aponta como fatores mais relevantes para um incidente o 

tamanho do derramamento, a taxa de vazamento, o tipo de óleo e a localização. 

Ramseur (2012) organiza os custos em três categorias: custos de limpeza, danos aos 

recursos naturais e perdas econômicas para as comunidades ou indivíduos afetados pelo 

derramamento. 

 Na classificação de Ramseur (2010), os custos de limpeza são influenciados pela 

localização, pelo tipo de óleo e pelo volume derramado. Em relação aos danos aos 

recursos naturais, estão envolvidos os custos de restaurar, reabilitar, realocar ou adquirir 

o equivalente para o recurso ambiental prejudicado; a perda do valor associada aos 

recursos que não puderam ser restaurados e os custos de acessar os danos.  

 Os outros custos econômicos são aqueles que afetam as atividades econômicas 

nos locais atingidas pelo derramamento. O derramamento pode afetar a pesca e as 

atividades turísticas, bem como a imagem de indústrias locais ou regionais perto do 

local do derramamento, independentemente do risco para a saúde humana.  

 Além dessas consequências, a infraestrutura e os serviços locais podem ser 

interrompidos por um derramamento de óleo. As operações portuárias, por exemplo, 

podem ser interrompidas, alterando o fluxo de bens comerciais. Ramseur (2010) cita 

que a usina Salem, segunda maior usina nuclear nos EUA, foi obrigada a interromper 

suas atividades devido a um vazamento de petróleo substancial no rio Delaware, em 

novembro de 2004. 

 Psarros, Skjong e Vanem (2011) argumentam que há bastante dificuldade em se 

obter informações detalhadas sobre o custo de derramamentos de petróleo, porém 

propõe que o custo total é resultado de duas categorias: gastos com limpeza e despesas 

com o pagamento e compensações. A primeira categoria está associada à degradação 

dos recursos naturais que levam a uma diminuição dos serviços ambientais e os custos 

de resposta (incluindo aqui os custos de limpeza, equipamentos, pessoal e material). A 

segunda categoria se relaciona às perdas monetárias e danos materiais de usuários 

econômicos dos recursos e serviços afetados, como a pesca e o turismo. 

 Para Psarros, Skjong e Vanem (2011), os custos variam consideravelmente em 

diferentes acidentes, sendo fatores importantes a considerar: o tipo de óleo, a 

localização do derrame e as características da área afetada, que em geral, é o fator 
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técnico mais importante. Além disso, o autor ressalta a qualidade do plano de 

contingência, a gestão e o controle das operações de resposta como cruciais para o custo 

dos derramamentos.  

 A importância da qualidade do plano de contingência destacada por Psarros, 

Skjong e Vanem (2011) está fundamentada no trabalho de White e Molloy (2003). Estes 

últimos afirmam que um plano de contingência adequado e um correto gerenciamento 

do acidente são fundamentais para que se evitem erros que possam provocar maiores 

impactos ambientais e econômicos, levando a uma elevação dos custos incorridos em 

um derramamento.  

 

 

4.5. Caracterização da eficiência da compensação  

 

De acordo com Dicks (2006), um dos princípios fundamentais da compensação é 

garantir que os reclamantes sejam deixados na mesma situação financeira em que 

estariam caso o derramamento não houvesse ocorrido. No entanto, afirma o autor, essa 

concepção representa um potencial problema para o caso de danos a recursos naturais 

que não sejam explorados comercialmente. Estas questões resultaram na adoção de 

cálculos abstratos, de abordagem estereotipada, para tentar atribuir valores monetários 

aos setores que alegassem prejuízo. 

 Pearce e Moran (1994) afirmam que a biodiversidade será frequentemente 

subestimada devido ao fato de que suas funções não são comercializáveis. No entanto, é 

objetivo da valoração ambiental o esforço para a estimativa de um preço para um dano 

ou passivo ambiental, uma vez que muitos dos ativos da natureza não estão inseridos 

formalmente no mercado convencional (MOTA et al., 2010). 

 Para Mota et al. (2010) a valoração ambiental não capta ou calcula o valor 

absoluto da natureza: ela, apenas estima o valor monetário dos recursos naturais e a 

disposição a pagar dos seres humanos pela degradação e recomposição dos ativos da 

natureza. Esses autores destacam que os métodos de valoração baseados na economia 

neoclássica necessitam ser complementados com variáveis e métodos da economia 

ecológica para a obtenção de melhores estimativas. Somente desta maneira poderão ser 

considerados ativos naturais raros ou desconhecidos que ainda não podem ser avaliados 

em termos de medidas de utilidade para o bem-estar humano. 
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Dicks (2006) ainda afirma que é impossível mensurar a extensão do impacto 

causado por um derramamento, mesmo que alguns parâmetros sejam de fácil 

dimensionamento (como o tipo de óleo e o volume derramado). Isto ocorre porque entra 

em questão a interação de um grande número de fatores: derramamentos em um mesmo 

local teriam consequências ambientais diferentes em função, por exemplo, da época do 

ano, das condições climáticas e do sucesso das operações de limpeza.  

A valoração ambiental aqui proposta, portanto, reflete apenas um valor mínimo 

para o custo de um acidente envolvendo derramamento de petróleo. Sua adoção oferece 

um critério técnico para a definição de compensações, atualmente inexistente. No 

entanto, seus resultados não conseguem captar o valor da compensação nos casos de 

reincidência de um acidente em um local, que refletiria em efeitos ampliados de 

poluição, mas com resultados inferiores no caso da valoração devido a uma medida 

inferior da variação da utilização dos serviços ambientais locais (a variação do número 

de visitantes, por exemplo, seria inferior, uma vez que um acidente anterior já teria 

provocado uma redução mais significativa neste parâmetro). 

A valoração ambiental como ferramenta de compensação também não considera 

ferramentas de caráter político, como a introdução de um fator multiplicador a ser 

utilizado em caso de reincidência, como é o caso da metodologia da CETESB 

(MARCELINO et al., 1992). Os efeitos da reincidência desta metodologia são aplicados 

à empresa responsável pelo derramamento e não ao local de derramamento, não 

refletindo, portanto, o dano ambiental causado em casos de derramamentos em um 

mesmo local. 

 Duas variáveis críticas para a análise de decisões intertemporais são a taxa de 

juros e o valor presente líquido. A taxa de retorno, taxa de desconto ou taxa de 

atualização são termos comumente utilizados para se referir à taxa de juros. O valor 

presente líquido é o montante no futuro descontado ou atualizado através da taxa de 

retorno para o presente. Taxas de retorno elevadas revelam riscos e incerteza sobre o 

futuro, relevando uma preferência pelo presente (ENRÍQUEZ, 2010). Por este motivo, a 

escolha da taxa a ser aplicada envolve critérios éticos, discutidos exaustivamente por 

Perman et al. (2003). 

 Romeiro (2010) afirma que a valoração ambiental é um subsídio para as 

políticas ambientais, corroborando com a afirmativa de MOTA et al. (2010) de que a 

valoração ambiental é uma proposta para representar preços dos serviços da natureza, 

através do mercado convencional e, desta maneira, tem como principal função apoiar e 
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suportar a gestão ambiental, entre outros propósitos, estimar de ações judiciais. Para 

Romeiro (2010), a valoração econômico-ecológica resulta em valores monetários que 

representam apenas parte dos bens e serviços ambientais que estão sendo ameaçados, 

sendo necessário considerar na percepção de valor os critérios ecológico e ético-social. 

 Para Araujo (2011), além das indenizações, o meio ambiente deve ser restaurado 

em todos os locais atingidos e não apenas através de ações isoladas. Para tal, devem ser 

conhecidos os custos de restauração ou de recuperação e o tempo de resiliência dos 

locais atingidos, além de serem disponibilizados recursos materiais e financeiros para, 

entre outras ações, fiscalizar o cumprimento das disposições estabelecidas nos Termos 

de Ajustamento de Conduta (TAC) do poluidor. São necessárias, portanto, 

implementação ou reformulação das políticas públicas, acompanhadas pelo 

levantamento dos custos. 

 O MEA (2003) destaca três características dos serviços ambientais devem ser 

consideradas. A variabilidade, a resiliência e o limite de recuperação (ou limite de 

resiliência) são importantes para a avaliação dos serviços ambientais. Estes conceitos 

são apresentados no relatório como relevantes para a avaliação de seguros para a 

prevenção de eventos que prejudiquem o bem-estar humano devido à variabilidade 

natural como, por exemplo, a ocorrência enchentes. No entanto, é razoável considerar 

estes mesmos conceitos para o caso de derramamentos de petróleo. 

 A Figura 4.1 mostra o nível de provisionamento oferecido por um ambiente que 

sofreu duas perturbações em seus níveis de equilíbrio. Representa-se o nível de serviços 

ambientais que, teoricamente, possuem uma natureza estocástica e uma variabilidade 

inerente em torno de um valor central. Na figura, a resistência é medida pela duração da 

fase de recuperação (tempo de retorno para o primeiro estado)
57

 após uma perturbação e 

representa-se a transposição do limite de recuperação após uma perturbação, na segunda 

alteração, o que gera uma mudança catastrófica no provisionamento dos serviços 

ecossistêmicos (MEA, 2003).  

                                                 
57

 Deve-se observar que quando o nível dos serviços cruza o limite de recuperação do segundo estado não 

causa uma mudança no primeiro estado. 
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Figura 4.1: Dinâmica e estabilidade de ecossistemas. Fonte: adaptado de MEA (2003). 

 Analisando a  Figura 4.1 sob a ótica de um derramamento, tem-se que a área 

entre o nível de serviços do primeiro estado e a curva de recuperação relacionada à 

primeira perturbação (A) representa o valor a ser compensado pelas perdas temporárias 

(até a recuperação do ecossistema para os níveis iniciais ou de base), pois representa a 

perda dos serviços decorrentes de um acidente. No entanto, na ocorrência de um 

acidente de grande magnitude ou caso haja acidentes reincidentes em um mesmo local 

incorre-se no risco de ultrapassar o limite de recuperação, reduzindo a eficiência da 

compensação por perdas, visto que os serviços não serão recuperados totalmente.  

 O limite de tolerância de um ecossistema relaciona-se diretamente com a 

característica e a dimensão dos impactos ambientais e suas variáveis determinantes, tais 

como, 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 derramados em uma 

determinada localidade (CALIXTO, 2011). Por este motivo, é importante que os 

empreendimentos tenham sua alocação autorizada considerando este limite de 

recuperação e que uma determinada área se utilize de indicadores que garantam um 

nível de impactos ambientais adequado. 

 Esta interpretação gráfica da compensação financeira por danos também é 

observada no Damage Assessment, Remediation, and Restoration Program (DARRP), 

da NOAA. O programa realiza a avaliação quantitativa dos danos incorridos através das 

categorias propostas pelo MEA para determinar o tipo e a quantidade de programas de 

restauração compensatória para suprir as perdas do público. Representa-se nas figuras 

4.2 e 4.3, respectivamente, as perdas temporárias dos serviços ecossistêmicos 
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decorrentes de um incidente (área A) e os benefícios decorrentes de projetos de 

restauração compensatória dos serviços ecossistêmicos afetados (área B). 

 

Figura 4.2: Representação das perdas em uma área atingida. Fonte: adaptado de NOAA (2011). 

 

Figura 4.3: Representação dos ganhos em uma área em recuperação. Fonte: adaptado de NOAA (2011). 

 De acordo com o DARRP, uma compensação eficiente se caracterizaria pela 

equiparação das áreas (A) e (B), representada nas figuras. No entanto, a recuperação 

pode ser medida por valores monetários e pela restauração física em si, em função da 

ferramenta de avaliação considerada
58

. Desta maneira, não há uma forma simples para 

constatar que o um estado ótimo de restauração foi atingido, até mesmo porque a 

avaliação de (B) requer um monitoramento contínuo até a recomposição final do 

ambiente. 

Em relação ao dimensionamento de projetos de restauração considerando a 

valoração econômica, valorar através de uma abordagem do tipo “valor por custo”, 
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 Em relação às abordagens americanas: recurso por recurso ou serviço por serviço (ver Capítulo 3). 
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conforme discutido no item 3.3, pressupõe que os projetos a serem adotados equivalem 

ao valor das perdas temporárias, não sendo avaliados os benefícios futuros dos projetos 

de recuperação (NOAA, 1997, 2008, 2011). Esta modalidade não é preferível em 

relação à de “valor por valor”, na qual o valor presente dos benefícios dos projetos de 

restauração é equiparado ao valor presente das perdas temporárias (NOAA, 1997, 

2008). 

 No caso brasileiro, as compensações devidas nos termos de ACPs têm paralelo 

com a abordagem de valor por custo, uma vez que não são previstos projetos de 

recuperação da área degradada. A utilização de uma abordagem do tipo valor por valor 

para avaliação de acidentes, embora preferencial para a recuperação dos serviços 

ecossistêmicos, não possui, por enquanto, enquadramento na legislação brasileira. 

Portanto, propõe-se um modelo para estimar a compensação, que busque representar o 

valor presente das perdas causadas por um acidente, o que já representaria uma 

contribuição para a atual conjuntura.  

 

 

4.6. Proposta para a estimativa da compensação 

   

 A partir dos estudos analisados é razoável propor que o custo de compensação 

de um incidente envolvendo derramamento de petróleo deve contemplar os custos de 

limpeza assim como os custos externos (que contemplam as perdas econômicas sofridas 

pelas partes envolvidas) e ambientais. O custo econômico de um vazamento, portanto, 

pode ser considerado como um somatório de custos individuais, como se representa na 

Equação 4.2, onde são considerados os custos decorrentes de um derramamento, tais 

como os custos de mobilização de mão de obra, deslocamento, materiais envolvidos, 

caracterizados como os custos de limpeza; os custos socioambientais; o custo da carga 

perdida e o custo das instalações perdidas ou danificadas, quando existirem. 

                         (4.2) 

 Onde: 

 CL: Custo de limpeza; 

 CSA: Custo socioambiental; 

 VC: Valor da carga perdida; 

 CI: Custo das instalações perdidas ou danificadas. 
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 Os parâmetros para o detalhamento de cada um destes custos podem ser 

considerados de diferentes maneiras, em função da abordagem que se deseja considerar, 

como foi visto na seção 4.2. Os custos econômicos, por exemplo, de acordo com o 

OPA, podem ser classificados em: (i) custo de restauração, reabilitação, reposição ou 

aquisição de equivalente aos recursos naturais danificados, (ii) diminuição do valor dos 

recursos naturais que não foram restaurados e (iii) custo de avaliação destes danos. 

 O custo de limpeza contempla os gastos incorridos nas atividades de remoção do 

óleo e é, por natureza, mais tangível. Compreende-se que o custo de limpeza é de 

responsabilidade da parte que provocou o derramamento, quaisquer que sejam suas 

causas. Este valor é o valor mínimo a ser garantido através de seguros, como acontece 

nos EUA e Inglaterra. A parcela de outros custos corresponde a demais custos logísticos 

e de pessoal, também de responsabilidade dos causadores do evento. 

 Os custos de limpeza podem ser parametrizados através das variáveis: 

localização, tipo de óleo e volume de óleo. São equipamentos de resposta a um 

derramamento a serem considerados dentro da categoria de custos de limpeza, 

elencados na elaboração das cartas SAO (MMA, 2002, [2003?]): 

 Embarcações (tipo, quantidade); 

 Veículos terrestres (tipo, quantidade); 

 Aeronaves; 

 Barreiras de contenção de óleo (tipo, quantidade); 

 Equipamentos recolhedores de óleo – skimmers (tipo, potência de 

recolhimento, quantidade); 

 Outros equipamentos (tipo, quantidade). 

 Os custos de limpeza, portanto, incorrem em uma obrigação de fazer nos termos 

de uma ação civil pública (isto é, na obrigatoriedade de prestar efetivamente um 

serviço) ou na penalização para recuperação de danos prevista na LCA. Os custos de 

limpeza, portanto, compõem o custo total do vazamento, mas não integra o custo de 

compensação do acidente, mas sim o de reparação. O valor da carga perdida, por sua 

vez, integra o custo total, mas não participa do custo de compensação do acidente, visto 

que este valor incorre sobre a pessoa física ou jurídica que possui a carga. 

 O custo socioambiental reflete as perdas dos serviços ambientais e os custos 

econômicos (ou sociais) representam as consequências da perda desses serviços nas 

atividades de econômicas dos indivíduos afetados direta ou indiretamente pelo acidente. 

Assim, a compensação por um acidente corresponde ao pagamento das parcelas 
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associadas ao custo social e ao custo ambiental. Como a perda de serviços ambientais é 

uma perda econômica por definição, uma vez que serviços ambientais são benefícios 

econômicos providos por ecossistemas
59

, a compensação a ser paga por um acidente 

corresponde ao pagamento do valor monetário relacionado à perda de serviços 

ambientais, como formalizado na Equação 4.3. 

                 çã                        ç              (4.3) 

 Autores que realizam uma valoração monetária de um acidente, mas não 

utilizam os métodos de valoração ambiental, como Garza-Gil, Prada-Blanco e Vásquez-

Rodrígues (2006) e Grigalunas et al. (1986), abordam os custos em diferentes termos. 

Garza-Gil, Prada-Blanco e Vásquez-Rodrígues (2006) propõem que o custo social de 

um vazamento é o somatório dos custos públicos ou coletivos e privados envolvidos, 

que se relacionam como apresentado na Figura 4.4. Para Grigalunas et al. (1986) o custo 

social de um derramamento contempla as perdas, com ou sem preço de mercado, o 

custo de oportunidade de responder ao acidente, a limpeza do derramamento e a 

restauração do ambiente às condições anteriores. 

 

 

Figura 4.4: Relacionamento de custos sociais. Fonte: traduzido de GARZA-GIL et al. (2006). 

                                                 
59

 Neto e May (2010) afirmam que é importante destacar que serviços ambientais são diferentes de 

serviços ecossistêmicos. Estes últimos são serviços prestados pelos ecossistemas naturais e as espécies 

que os compõe para a sustentação da vida humana, enquanto os serviços ambientais são o resultado destes 

processos. No entanto, estes termos são comumente usados de forma intercambiável e, neste trabalho será 

referido apenas o termo "serviços ambientais". 
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137 

 O sistema IOPC e IMO, apresentados no Capítulo 3, não efetuam compensações 

para os danos que não possuam preços de mercado, fazendo com que as estratégias de 

transporte marítimo consideradas arriscadas ainda sejam rentáveis. No entanto, existem 

métodos que permitem que os custos sociais não transacionáveis no mercado, como as 

perdas de oportunidade de recreação e perdas de uso passivo, possam ser acessados de 

forma confiável (GARZA-GIL; PRADA-BLANCO; VÁSQUEZ-RODRÍGUES, 2006). 

 Embora Garza-Gil, Prada-Blanco e Vásquez-Rodrígues (2006) e Grigalunas et 

al. (1986) não utilizem métodos de valoração ambiental propriamente ditos e/ou 

explícitos, as metodologias apresentadas pelos autores para acessar os custos dos 

derramamentos são muito próximas das utilizadas nestes métodos. Identifica-se em 

ambos os estudos a utilização de metodologias com bastantes semelhanças aos métodos 

de produção sacrificada e custos de viagem. 

 A adoção da valoração ambiental para o cálculo de compensações é uma 

ferramenta já empregada pelos EUA, como já amplamente apresentado no item 3.3. Sua 

aplicação em diferentes trabalhos, discutidos no item 4.3, demonstram a viabilidade de 

sua utilização como ferramenta para valorar acidentes envolvendo derramamentos de 

óleo e atribuir valores para a compensação. 

 Como um acidente ambiental afeta o capital natural e os bens e serviços 

providos pela natureza, é razoável avaliá-lo através da análise da perda dos serviços e 

seus efeitos no bem-estar humano para obter um valor monetário que reflita na 

totalidade a perda deste bem-estar. Magrini e Tolmasquim (2002), Monteiro (2003) e 

Campos Jr. (2003) utilizaram a valoração ambiental como ferramenta de análise de 

acidentes envolvendo derramamento. No entanto, foram analisados apenas alguns 

aspectos do acidente, não caracterizando por completo os danos incorridos e não 

refletindo completamente o valor monetário do acidente. 

 Neste trabalho considera-se a classificação dos serviços ecossistêmicos proposta 

nos relatórios MEA (2003, 2005) devido à sistematização que este permite para 

avaliação dos recursos naturais e por sua utilização em programas como o DARRP 

norte-americano. O MEA (2003, 2005) define serviços ecossistêmicos como os diversos 

benefícios obtidos pela sociedade humana através dos ecossistemas
60

, assumindo que é 
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 O DARRP (NOAA, 2011) define serviços ecossistêmicos como os benefícios obtidos através dos 

ecossistemas pelas pessoas e por outros recursos. 
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possível verificar a capacidade de substituição desses serviços através da avaliação da 

alteração da utilidade (direta ou indireta) decorrente, através da valoração ambiental.  

 Utilizou-se como referência para a definição dos serviços ecossistêmicos 

prestados pelas áreas de E&P as informações ou usos socioambientais elencados na 

elaboração das cartas SAO (MMA, 2002, [2003?]), apresentados na Tabela 4.6. Esta 

escolha teve como objetivo promover uma articulação entre um instrumento brasileiro 

para a gestão de incidentes envolvendo derramamento de óleo e a metodologia proposta, 

permitindo a utilização dos dados da carta quando do uso da metodologia. 

Tabela 4.6: Informações socioeconômicas. Fonte: MMA (2002, [2003?]). 

Grupo Atividades 

Recreação 

Praias  

Casas residenciais/veraneio  

Marina/Iate Clube  

Rampa para embarcações  

Camping  

Hotel/Resort 

Ferry-boat  

Área de mergulho 

Áreas sob gestão especial 

Unidade de conservação terrestre  

Unidade de conservação marinha  

Instalações navais 

Outras instalações militares  

Fortalezas/Fortes históricos 

Uso/Extração de recursos 

naturais 

Pesca artesanal  

Pesca recreativa  

Pesca industrial  

Aquicultura  

Tomada d’água  

Mineração  
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Grupo Atividades 

Salina  

Indústria pesqueira  

Terminal de desembarque de pescado  

Complexo industrial com uso/estoque de derivados de petróleo 

Complexo industrial sem uso/estoque de derivados de petróleo 

Centrais de geração de energia convencional/termelétrica 

Instalações nucleares  

Tomada d’água de Centrais Nucleares 

Cultural 

Local histórico 

Sítio arqueológico  

Reserva indígena 

Comunidade tradicional, remanescente de quilombo 

 A partir dos serviços apresentados na Tabela 4.6, elencou-se na Tabela 4.7 seu 

enquadramento nos serviços ecossistemas propostos (MEA, 2003, 2005). Por não 

representarem a integralidade dos serviços prestados, os usos ou serviços da Tabela 4.6 

foram complementados com demais serviços ecossistêmicos prestados pelos 

ecossistemas marinhos e costeiros, apresentados em Pauly e Alder (2005) e Agardy e 

Alder (2005), ambos elaborados no âmbito do MEA. 

  



140 

Tabela 4.7: Proposta de serviços ecossistêmicos a serem valorados. Fonte: elaboração própria. 

Item 
Valor 

captado 
Método de valoração Informações Necessárias 

Provisão 

Pesca artesanal Direto 

Produção sacrificada 

Valoração contingente 

Ranqueamento contingente 

Quantidade de pesca 

Espécies disponíveis 

Sazonalidade das espécies 

Valores de compra e venda da 

produção 

Alterações de renda associadas 

à produção 

Pesca 

industrial 
Direto 

Produção sacrificada 

Valoração contingente 

Ranqueamento contingente 

Igual à pesca artesanal 

Aquicultura Direto 

Produção sacrificada 

Valoração contingente 

Ranqueamento contingente 

Igual à pesca artesanal 

Tomada 

d’água 
Direto 

Produção sacrificada 

 Custos de reposição 

Valor do recurso substituto 

Atividades econômicas afetadas 

Perdas quantitativas nas 

atividades  

Mineração Direto 

Custos de reposição 

Produção sacrificada 

Transferência de benefícios 

Alteração na produção da 

atividade econômica 

Alteração nos preços de compra 

e venda 

Salina Direto 
Custos de reposição 

Produção sacrificada 

Alteração na produção da 

atividade econômica 

Alteração nos preços de compra 

e venda 
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Item 
Valor 

captado 
Método de valoração Informações Necessárias 

Tomada 

d’água de 

centrais 

nucleares 

Direto 

Custo de reposição 

Gastos defensivos 

Produção sacrificada 

Transferência de benefícios 

Perdas de energia associadas 

Tempo ocioso da central e valor 

associado 

Valor do recurso substituto 

Manutenção 

do ciclo 

hidrológico 

Indireto 

Produtividade marginal 

Gasto defensivo 

Custo de reposição 

Custo para substituição da água, 

quando necessário 

Custos para restabelecimento do 

ambiente 

Identificação das atividades 

econômicas afetadas e os 

impactos nas mesmas 

Regulação 

Regulação 

climática, 

incluindo 

estoque e 

captura de 

carbono 

Indireto 

Produtividade marginal 

Gasto defensivo 

Transferência de benefícios 

Identificação das atividades 

econômicas relacionadas 

Alteração da capacidade de 

absorção de CO2 

Manutenção 

dos habitats 

Indireto 

Existência 

Produção sacrificada 

Produtividade marginal 

Custo de reposição 

Atividades econômicas 

envolvidas 

Alteração na qualidade do 

ambiente 

Espécies afetadas e os impactos 

nas mesmas 

Estabilização 

do litoral 
Indireto 

Custo de reposição 

Gastos defensivos 

Custo de readequação do litoral 

Impactos em atividades 

econômicas  
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Item 
Valor 

captado 
Método de valoração Informações Necessárias 

Controle de 

cheias 
Indireto 

Custo de doença/capital 

humano 

Gastos defensivos 

Custo de minimizar impactos de 

cheias 

População afetada por doenças 

decorrentes de cheias 

Desintoxicação 

de águas 
Indireto 

Produtividade marginal 

Custo de doença/capital 

humano 

Gastos defensivos 

Custo de reposição 

Variação dos custos para o 

tratamento de águas 

População afetada por doenças 

associadas à qualidade da água 

Custo de tratar os corpos 

hídricos afetados pelo 

derramamento 

Disposição de 

resíduos 
Direto 

Custo de doença/capital 

humano 

Gastos defensivos 

Custo de reposição 

Variação dos custos para a 

disposição de resíduos 

População afetada por doenças 

associadas à disposição 

inadequada de resíduos 

Custo de tratar os corpos 

hídricos afetados pelo 

derramamento 

Suporte 

Provisão de 

habitas, áreas 

de reprodução, 

berçários, 

alimentação e 

pouso 

Indireto 

Direto 

Existência 

Produtividade marginal 

Custo de viagem 

Gastos defensivos 

Transferência de benefícios 

Espécies afetadas 

Impactos na mortalidade das 

espécies 

Produtividade 

primária 
Indireto 

Custos de reposição 

Produtividade marginal 

Transferência de benefícios 

Espécies afetadas 

Atividades econômicas 

correlacionadas 
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Item 
Valor 

captado 
Método de valoração Informações Necessárias 

Ciclagem de 

nutrientes 
Indireto 

Produtividade marginal 

Gastos defensivos 

Custos de reposição 

Produção sacrificada 

Transferência de benefícios 

Alteração quantitativa da 

produção 

Produções afetadas 

Preços praticados na compra e 

venda da produção envolvida 

Formação do 

solo 
Indireto 

Produtividade marginal 

Gastos defensivos 

Custos de reposição 

Produção sacrificada 

Transferência de benefícios 

Alteração quantitativa da 

produção 

Produções afetadas 

Preços praticados na compra e 

venda da produção envolvida 

Cultural 

Praias 
Direto 

Existência 

Custo de viagem 

Preços hedônicos 

Custos de reposição 

Transferência de benefícios 

Alteração de preços de mercado 

de variáveis de interesse, como 

imóveis 

Número de visitantes por ano 

Gastos incorridos em cada 

viagem 

Área de 

mergulho 
Direto 

Custo de viagem 

Custos de reposição 

Transferência de benefícios 

Número de visitantes por ano 

Gastos incorridos em cada 

viagem 

Pesca 

recreativa 
Direto 

Custo de viagem 

Custos de reposição 

Transferência de benefícios 

Quantidade de pesca 

Espécies disponíveis 

Sazonalidade das espécies 

Quantidade de turistas 

Custos envolvidos nas viagens 
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Item 
Valor 

captado 
Método de valoração Informações Necessárias 

Recreação 

(natação, 

navegação, 

entre outros), 

exceto pesca 

recreativa, 

praias e área 

de mergulho 

Direto 

Existência 

Custo de viagem 

Custos de reposição 

Transferência de benefícios 

Quantidade de turistas afetados 

Custos médio de viagens 

 Além dos serviços ecossistêmicos que podem ser afetados, também é possível 

identificar, dentre os elementos apresentados na Tabela 4.6, ativos antrópicos que 

podem ser impactados nas regiões atingidas por um derramamento. A Tabela 4.8 

apresenta alguns destes elementos identificados nas cartas SAO. Impactos que afetem os 

serviços antrópicos podem ser valorados (para fins indenizatórios, por exemplo), porém 

não devem ser compensados no âmbito de danos aos serviços ecossistêmicos. 

Tabela 4.8: Serviços antrópicos a serem valorados. Fonte: elaboração própria. 

Categoria Item Valor captado 

Infraestrutura 
Instalações navais Direto 

Ferry-boat Direto 

Propriedade 

privada 

Casas residenciais/veraneio Direto 

Marina/Iate Clube Direto 

Rampa para embarcações Direto 

Camping Direto 

Hotel/Resort Direto 

Propriedade 

pública 

Unidade de conservação terrestre 
Direto 

Existência 

Unidade de conservação marinha 
Indireto 

Existência 

Outras instalações militares Direto 



145 

Categoria Item Valor captado 

Patrimônio 

histórico/cultural 

Fortalezas/Fortes históricos  
Direto 

Existência 

Local histórico  
Direto 

Existência 

Sítio arqueológico 
Indireto 

Existência 

Reserva indígena 

Direto 

Indireto 

Existência 

Comunidade tradicional/remanescente de quilombo 

Direto 

Indireto 

Existência 

 Em todas as categorias apresentadas na Tabela 4.7 há a possibilidade de 

utilização dos métodos diretos, nomeadamente os métodos de valoração e ranqueamento 

contingente. No entanto, sua aplicação é, em geral, de alto custo e requer maior tempo 

em relação aos outros métodos devido ao tempo requerido para a aplicação de 

questionários e de sua análise, podendo ser substituída por outra metodologia. A 

aplicação destes métodos, foi amplamente discutida e utilizada por agências americanas, 

sobretudo a NOAA, para a valoração de descargas de óleo e outras substâncias 

perigosas, como demonstram os trabalhos de Carson et al. (1992); Arrow et al. (1993); 

Carson et al. (1994); Carson et al. (1996) e Adamowicz, Louviere e Swait (1998). 

 Em alguns casos, a utilização do método "custos de reposição" pode incorrer na 

contabilização de custos que equivalham ou se sobreponham aos custos de limpeza da 

região afetada. Para evitar que esta parcela do custo de um derramamento seja acessada 

em duas instâncias distintas que farão aumentar o valor total do acidente por causa da 

dupla contagem, é necessário observar sua aplicação. 

 Um dos pontos fortes da utilização da valoração para acessar os danos 

ambientais é que em todas as categorias há a possibilidade de utilização de mais de um 

método. Esta característica permite que as perdas de serviços ecossistêmicos sejam 

acessadas de formas distintas, favorecendo a comparação entre os resultados obtidos. 

Também amplia as possibilidades de análise, uma vez que os dados necessários para 

uma metodologia podem não estar disponíveis ou serem insatisfatórios ou insuficientes. 
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 A metodologia proposta permite que a maior parte dos aspectos do ambiente 

danificado seja considerada para quantificação dos valores devidos pelo poluidor, 

assegurando quantias que reflitam verdadeiramente os impactos provocados. Além 

disso, esta metodologia apresenta um critério estritamente técnico para a definição dos 

valores de compensações que atualmente não existe no Brasil, cujos resultados obtidos 

possuem justificativa e podem ser comparados com a utilização de outros métodos de 

valoração.  

 No entanto, alguns serviços ecossistêmicos são de difícil valoração uma vez que 

alguns dados associados, em geral, não são bem documentados, como é o caso da 

regulação climática e da produção primária. Nestas avaliações é interessante a utilização 

do método transferência de benefícios a partir de estudos de caso já documentados para 

a realização de melhores estimativas. Este método, analogamente ao exposto para os 

métodos diretos, também pode ser utilizado em praticamente todas as categorias, porém 

sua utilização extensiva descaracteriza condições locais e leva a obtenção de resultados 

artificiais.  

 Nos casos em que se sugere a utilização do método custo de doença (ou capital 

humano) há a mesma dificuldade de obtenção de dados. Monteiro (2002) e Magrini e 

Tolmasquim (2002) utilizaram o complexo REDUC-DTSE, como já mencionado, e 

reportaram dificuldades para obtenção de dados, que levou a não consideração de 

fatores importantes para esta metodologia, tais como: o tempo gasto para o atendimento 

ambulatorial, os gastos relativos a este atendimento e a compra de medicamentos. 

 Um importante fator a considerar na aplicação da metodologia é que a 

recorrência de acidentes em uma área ou sua ocorrência em um local já degradado pode 

gerar impactos cumulativos que serão de difícil valoração. O cálculo do custo de um 

acidente que ocorra nestas condições tende a ser subestimado, uma vez que a perda de 

bem-estar associada a uma área degradada tende a ser inferior em relação a uma área 

não degradada. A aplicação do método custo de viagem, por exemplo, produziria 

resultados baixos, uma vez que a área do acidente já não apresentaria visitantes devido à 

ocorrência de um acidente anterior. 

 A valoração econômica das alterações nos serviços antrópicos causados por 

derramamentos pode oferecer, à semelhança da valoração dos serviços ecossistemas, 

uma quantificação dos danos causados. No entanto, este tipo de compensação não 

incorre e não deve ser punida no contexto das punições ambientais, ainda que em alguns 

casos esses serviços sejam tutelados pelo Ministério Público (como no caso do 
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patrimônio histórico/cultural) e passíveis de ação cautelar para o Fundo de Defesa dos 

Direitos Difusos, conforme definido no Decreto nº 1.306/1994
61

. 

 É um fator limitante para as metodologias de valoração ambiental a 

disponibilidade de dados anteriores à ocorrência de um acidente. Esta é uma importante 

limitação no caso brasileiro, uma vez que muitos dos dados solicitados para aplicação 

das metodologias não são identificados nos EIA/RIMA e demais instrumentos de gestão 

ambiental que autorizam a execução das atividades de E&P, apresentados em detalhes 

em Porto, Porto e Bone (2007) e no "Guia para o Licenciamento Ambiental das 

atividades marítimas de exploração e produção de petróleo e gás natural" (IBAMA, 

[200-?]).  

Outra limitação da metodologia proposta é que, sendo fundamentada nas cartas 

SAO, sua aplicação é recomendada apenas em áreas de exploração marítima de petróleo 

e também apenas para o caso de derramamentos de óleo. No entanto, a produção 

brasileira em bacias terrestres é expressiva e requer igual atenção legal. Com as devidas 

alterações, a metodologia é passível de utilização em outras áreas e para outros 

produtos, desde que sejam identificados adequadamente os serviços afetados. 

Para que haja a incorporação da valoração ambiental como ferramenta de 

suporte ao pagamento de compensações por impactos decorrentes de uma externalidade, 

independentemente do que a gerou, é necessário reestruturar a legislação brasileira e o 

quadro institucional ligado às questões ambientais. Seria necessário que o Ministério 

Público atuasse em conjunto com o IBAMA e demais órgãos ambientais federais, 

estaduais e municipais envolvidos nos eventos analisados. 

Além disso, a utilização da valoração econômica ambiental também pressupõe 

que haja um relacionamento entre o órgão condutor do estudo, no caso o Ministério 

Público, que é o agente responsável pela tutela do meio ambiente, e demais 

organizações civis. Para a obtenção de dados vitais para a elaboração dos estudos de 

valoração é necessário estabelecer relacionamentos entre sindicatos, associações de 

moradores, associações de pescadores, universidades e demais agentes envolvidos. 

                                                 
61

 De acordo com o Artigo 1º deste decreto: "O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado 

pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por 

infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos". 
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No entanto, a abordagem proposta vai ao encontro de diversos esforços para a 

implementação do pagamento de serviços ambientais (PSA) na legislação brasileira 

(PEIXOTO, 2011; SANTOS et al., 2012). Os mecanismos de PSA buscam a criação de 

um sistema de preços que incentive medidas ambientalmente corretas (PEIXOTO, 

2011). Da mesma maneira, a adoção de penalidades mais fortes para os casos de 

poluição podem atuar como um incentivo à prevenção de acidentes. 

 Em relação à legislação brasileira, é complexa a relação existente entre o 

Ministério Público, IBAMA, ICMBio, órgãos estaduais de meio ambiente, autoridade 

marítima, ANP. O ICMBio, por exemplo, gerencia as unidades de conservação do 

bioma marinho, porém não é claro seu papel no licenciamento das atividades de 

exploração e produção de petróleo. Algumas agências estaduais de meio ambiente, 

como a CETESB, são bastante ativas e oferecem diversas informações sobre a 

ocorrência e os procedimentos a serem tomados nos casos de derramamento, enquanto 

outros não mantêm informações sobre o tema, como o INEA e o IEMA. 

 Atualmente, não há muita clareza sobre a estrutura de resposta dos órgãos 

ambientais a emergências envolvendo petróleo e produtos químicos (regido pelo ainda 

deficiente Decreto nº 5.098/2004) e o despreparo legal brasileiro para gestão de 

situações de emergência é notável. O ícone máximo desse debate é o fato de o Plano 

Nacional de Contingência ainda não ter sido promulgado após mais de uma década da 

Resolução CONAMA 265/2000, embora empresas como a PETROBRAS possuam 

estruturas de resposta consideradas bastante eficientes pelo setor.  

 Outra questão importante em relação ao tema é que atualmente no Brasil não há 

um fundo nacional para a resposta a acidentes ambientais envolvendo hidrocarbonetos, 

embora esteja previsto que o PNC a ser promulgado criará um fundo de R$1 bilhão para 

vazamentos, ainda que não esteja clara a fonte dos recursos (Jornal o Globo, de 23 de 

fevereiro de 2012). O Projeto de Lei nº 623/2003, que prevê a criação de um "Fundo 

para Reparação de Danos Ambientais Causados por Poluição por Hidrocarbonetos", 

contemplado com recursos da CIDE-combustível, foi arquivado em 2012. Também se 

destaca o fato do país estar defasado em relação à sua adesão aos fundos internacionais 

para a compensação de acidentes, sobretudo, à CLC. 

 Calixto (2011) afirma que o principal papel do Plano Nacional de Contingência 

é integrar as empresas privadas e as instituições públicas, objetivando garantir a 

efetividade da utilização dos atuais recursos humanos, tecnológicos, materiais e 

financeiros para o atendimento a grandes emergências e prevê que a participação das 
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empresas será cada vez maior, seja em nível de área, regional ou de país. Desta maneira 

seria interessante atribuir às empresas parte das responsabilidades quanto à elaboração 

de inventários do estado ambiental das regiões em que atuam com a finalidade de 

facilitar o processo de identificação do nível de qualidade e quantidade dos serviços 

ambientais que usufruem em suas atividades. 

 Esta participação poderá ser melhorada através da ampliação do escopo dos 

estudos ambientais exigidos pelos órgãos ambientais no licenciamento ambiental das 

atividades. Os estudos ambientais, por sua vez, devem ter sua participação ampliada no 

processo de definição de compensações e não tão somente para a aplicação de multas 

administrativas, uma vez que é nesse instrumento que se declara o conhecimento dos 

riscos envolvidos na atividade a ser licenciada.   
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5. CONCLUSÃO 

 

 Em 2010, o petróleo correspondeu a cerca de 42% da produção de energia 

primária do Brasil, sendo o petróleo e seus derivados responsáveis por cerca de 37% da 

oferta interna de energia no país, seguido pelo gás natural (EPE, 2011a). Neste ano, o 

petróleo foi a segunda fonte de energia com maior aumento da produção em relação ao 

ano anterior, sendo a primeira o gás natural (EPE, 2011a). Ambos os recursos têm 

crescido na matriz energética nacional desde 2001, comprovando a forte dependência 

sobre estes recursos.  

 As projeções do WEO (IEA, 2011b) e as previsões do PDE (EPE, 2011b), 

demonstram que até 2035, pelo menos, haverá manutenção da dependência do petróleo 

como principal fonte de energia primária no mundo. Estas projeções também sugerem 

que haverá aumento da produção mundial até 2035 e destacam o papel do Brasil como 

produtor de petróleo a partir de 2015. No caso brasileiro, especialmente, a já existente 

perspectiva de exploração da área do pré-sal reafirma esta previsão no médio prazo do 

cenário nacional e a partir das estimativas do PDE (EPE, 2011b), tem-se que a produção 

nacional de petróleo superará o consumo interno em 2015.  

 Considerando este cenário e que haverá manutenção das rotas internacionais de 

transporte de petróleo e derivados, é razoável esperar que haja aumento do volume 

transportado internacionalmente. Com isto, haveria um incremento nas probabilidades 

de ocorrência de acidentes no setor de O&G, especialmente em ambientes marinhos e 

costeiros, devido à relevância da produção marítima de petróleo no Brasil, indicando a 

necessidade da ampliação do conhecimento de técnicas de prevenção e resposta a este 

tipo de evento que estejam fundamentadas no histórico dos acidentes e na compensação 

aos danos incorridos. 

 Os acidentes ambientais envolvendo derramamento de petróleo nas atividades 

offshore se traduzem em graves perdas da quantidade e/ou da qualidade dos serviços 

prestados pelos ecossistemas marinhos e costeiros. De acordo com a UNEP (2006), 

estes são os ecossistemas, que ocupam mais de 70% da superfície terrestre, estão se 

deteriorando mais rapidamente em relação aos demais, sobretudo, devido às ações 

antrópicas.  

 Um derramamento de petróleo pode causar impactos agudos e crônicos na flora 

e na fauna marinha. Dentre os principais impactos ambientais causados destaca-se o 

prejuízo na capacidade de reprodução e desenvolvimento das espécies, a asfixia causada 
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pelo recobrimento da flora e fauna, a contaminação de recifes de corais e a consequente 

alteração das comunidades biológicas. Além destes impactos, há os impactos de 

natureza social, motivados pelas perdas econômicas atuais e futuras, decorrente da 

utilização destes recursos. 

 Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi demonstrar as lacunas na regulação 

para a imputação de compensações no Brasil e propor uma metodologia para cálculo 

das condenações em dinheiro a serem cobrados em ACPs nos casos de acidentes 

ambientais. Para tal, foram apresentados os mecanismos de compensação a vazamentos 

de petróleo presentes nas convenções internacionais, nas práticas do Reino Unido, nos 

EUA e no Brasil, sendo a legislação relativa ao tema nos EUA e no Brasil 

exaustivamente detalhada. 

 Para compreensão da problemática envolvendo a poluição por óleo foram 

apresentados dados que comprovam a manutenção da dependência por petróleo nos 

próximos anos e o aumento da produção, que levaram a previsão do aumento da 

probabilidade de ocorrência de acidentes envolvendo derramamentos. No Brasil, os 

acidentes envolvendo petróleo e derivados já correspondem pela maior parte dos 

acidentes ambientais registrados nos relatórios de acidentes ambientais do IBAMA 

(2011, 2012).  

 Foram apresentados os principais acidentes da história relacionados à indústria 

do petróleo, demonstrando-se que grande parte das políticas públicas de prevenção 

ambiental surgiu após a ocorrência destes eventos, demonstrando o caráter reativo da 

indústria do petróleo nas questões de segurança. No Capítulo 2, foram apresentados os 

principais impactos ambientais decorrentes da poluição por óleo e as técnicas de 

limpeza comumente aplicadas.   

 Muitos fatores que determinam a gravidade destes impactos e a velocidade de 

recuperação são determinados pelas características físicas (salinidade, marés, clima, 

geografia, entre outros) e biológicas (sensibilidade das espécies presentes, função 

ecológica da área, ente outros) do local do acidente, bem como pelas características do 

derramamento em si (tipo de óleo, quantidade derramada, entre outros). A capacidade 

de resposta ao acidente (rapidez ao atendimento da emergência, coordenação eficaz das 

estratégias de resposta e efetividade das medidas), incluindo as estratégias de limpeza 

adotadas, também são determinantes para a extensão e magnitude dos impactos. 

 Embora o custo dos acidentes seja calculado, em alguns trabalhos, com base no 

volume derramado (KONTOVAS; PSARAFTIS; VENTIKOS, 2010; PSARROS et al., 
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2009; SKJONG; VANEM; ENDRESEN, 2005; YAMADA, 2009), ficou demonstrado 

pela análise dos acidentes, realizadas no Capítulo 2, que o volume não é determinante 

para os fatores custo e impacto. O acidente com o petroleiro Exxon Valdez, por 

exemplo, é considerado o mais custoso até o momento (CEDRE, 2007), mas ocupa o 

35º lugar em termos de tonelagem de óleo derramado entre os acidentes envolvendo 

petroleiros, como apresentado no Capítulo 2. A gravidade dos acidentes, portanto, não é 

função direta do volume de óleo derramado e a comparação entre diferentes eventos 

baseado em apenas um parâmetro, como a quantidade de óleo derramado, é simplista. 

 Além do local e suas características, a quantidade e o tipo de óleo, a existência 

de um plano de contingência adequado e a correta condução do gerenciamento de um 

incidente envolvendo derramamento de óleo são fundamentais para os custos associados 

a este tipo de evento, dificultando a previsibilidade dos danos decorrentes de cada 

acidente. A resposta adequada nestas situações envolve profissionais experientes e 

capacitados para garantir um gerenciamento adequado e a boa condução das atividades 

de emergência e que sejam capazes de avaliar o grau de limpeza requerido pelo local 

afetado, com a finalidade de evitar a ocorrência de novos impactos ambientais e 

econômicos. 

 Internacionalmente, além da legislação dos países, a responsabilidade civil e a 

compensação de danos são regulamentadas através de acordos e tratados internacionais, 

discutidos no item 3.1. Dentre estas convenções, o Brasil só é signatário da CLC/69, 

uma convenção que prevê apenas regime de compensação em casos de acidentes com 

embarcações (IMO, 2012). A CLC/69 é uma convenção que pode ser considerada 

defasada em relação aos valores monetários instituídos pelas demais convenções 

internacionais sobre responsabilidade civil, que atualizaram seus valores de cobertura 

em função da ocorrência de acidentes, como apresentado no Capítulo 3. 

 Outro importante resultado advindo desta pesquisa é a verificação de que as 

convenções internacionais e os países analisados permitem que os agentes envolvidos 

nos derramamentos (incluindo agentes governamentais) possam recorrer 

individualmente à compensação por danos à propriedade no âmbito do acidente 

ambiental. No Brasil este tipo de dano requer que seja movida uma ação penal, podendo 

tornar o processo ainda mais lento. 

 Os processos analisados no Capítulo 3, que tratam do tema derramamento de 

óleo, utilizam a metodologia apresentada em Marcelino et al. (1992) para o cálculo das 

compensações financeiras (referidas como valoração monetária de danos), justificando 
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sua utilização com a ausência de melhor critério. Esta metodologia, apresentada no item 

3.5.3.1, é, atualmente, a única metodologia brasileira evidenciada por este trabalho e 

citada em ações civis para realização do cálculo da compensação monetária.  

 Apesar de a metodologia contemplar aspectos determinantes para a 

caracterização do dano ambiental, como quantidade óleo derramado, grau de 

vulnerabilidade da área atingida, toxicidade do produto, persistência do produto no meio 

ambiente e mortalidade de organismos, não são contemplados, por exemplo, a 

biodiversidade e os impactos socioeconômicos. Além disso, a mesma não pode ser 

considerada como uma metodologia para valoração do impacto ambiental em si, pois 

não considera o valor monetário de serviços ecossistêmicos e não avalia as alterações do 

bem estar humano causadas pelos danos ambientais decorrentes de um acidente deste 

tipo. É claro que pela ausência de um melhor critério, este método é a ferramenta que se 

aplica à conjuntura brasileira. 

 Os demais instrumentos brasileiros de gestão ambiental existentes e mandatórios 

para o setor de O&G, tais como a avaliação de impacto ambiental, o estudo de impacto 

ambiental e o zoneamento, entre outros, são instrumentos prospectivos. Neles são 

realizadas estimativas para danos potenciais, considerados apenas para efeito de 

cumprimento de requisitos legais, como a obtenção de licenças, não sendo seus 

resultados considerados e/ou revisitados após a possível ocorrência desses danos. Como 

afirmam Garcia e La Rovere (2011), após o licenciamento das atividades e entrega dos 

documentos requeridos, não ocorre, durante a execução das atividades, avaliação dos 

riscos, somente evidenciados em casos de acidente. 

 Não há uma articulação entre os diversos instrumentos de gestão ambiental 

previstos na legislação brasileira, tais como os Estudos e Relatórios de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA), já exigidos com vistas à observação dos princípios da 

prevenção e da precaução, cartas SAO, entre outros e os mecanismos de penalidade 

impostos pela legislação. A utilização destes instrumentos e de seus resultados nos 

mecanismos de compensação poderia oferecer maior coesão no estabelecimento de 

penalidades e compensação financeira nas atividades de E&P de petróleo.  

 Procurou-se demonstrar com este trabalho que há certa dificuldade na definição 

de valores de multas e indenizações para acidentes envolvendo derramamento de óleo 

através da legislação brasileira. Sendo a valoração ambiental uma ferramenta para a 

gestão ambiental pública, que permitiria a ampliação da eficácia do aparato legal 

existente, como propôs Araujo (2011), e como se demonstrou que os métodos de 
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valoração já são utilizados para avaliar os danos ambientais, através dos relatórios 

NRDA
62

, propôs-se no Capítulo 4 que as compensações financeiras (indenizações) 

fossem calculadas através das técnicas de valoração econômica dos recursos naturais. 

 Para a elaboração da metodologia foram considerados parâmetros presentes nas 

cartas SAO, com a finalidade de apontar uma integração entres os instrumentos de 

planejamento ambiental brasileiros. Estes parâmetros foram agrupados nas categorias de 

serviços ecossistêmicos, propostas pelo Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 

2003, 2005) e foram apresentados para cada um deles os métodos de valoração 

econômica adequado, os valores captados e as informações necessárias.  

 A metodologia proposta não considera aspectos políticos, como o princípio da 

razoabilidade e o acréscimo de valores por reincidência ou negligência das partes 

envolvidas. A proposta tem caráter estritamente técnico e acredita-se que o objetivo de 

estimar as perdas nos serviços ecossistêmicos, ainda que causado pelo mesmo agente, é 

atingido. Entende-se que, como afirma Kahn (2003), sanções em casos de reincidência 

cabem apenas nos casos de multa administrativa como medida educativa e devem ser 

aplicadas com parcimônia devido à multiplicidade de interpretações possíveis.  

 Contudo, a metodologia apresentada para a compensação dos danos ambientais 

consequentes de derramamentos de petróleo, se aplicada, ofereceria um importante 

parâmetro para coibir a ocorrência de novos acidentes, uma vez que a incerteza de seus 

valores poderiam estimular investimentos em manutenção e prevenção. Ademais, uma 

metodologia deste tipo representaria uma ferramenta para a difícil quantificação do 

dano ambiental, reduzindo os prejuízos sociais e econômicos decorrentes de acidentes 

com derramamento de petróleo.  

 Um importante aspecto da metodologia é o pressuposto de que sua aplicação 

requer uma ação conjunta entre os ministérios, o Ministério Público, os órgãos 

ambientais (quer sejam federais, estaduais e municipais) e as demais instituições 

(públicas ou privadas) que possam estar envolvidas em um acidente. Este requisito 

ainda representa uma dificuldade na conjuntura brasileira. Outras questões relevantes à 

aplicação da metodologia são a necessidade de dados para a aplicação das técnicas de 

valoração econômica e a discussão da taxa de desconto a ser empregada, uma vez que a 
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 Verificou-se, no Capitulo 3, que os Estados Unidos da América realizam estudos de para acessar os 

danos incorridos utilizando-se de métodos de valoração ambiental. Nesse país, os valores propostos são 

imputados ao poluidor e se revertem em projetos de recuperação para a área degradada, promovendo uma 

compensação efetiva dos danos ambientais da poluição por óleo. 
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taxa adotada pode produzir distorções, favorecendo ou não as gerações presentes em 

detrimento das futuras. 

 Verifica-se que diversos trabalhos aqui discutidos utilizam a valoração 

econômica dos recursos naturais para estimar os custos de acidentes envolvendo 

poluição por óleo, demonstrando a viabilidade de aplicação da metodologia apresentada. 

Sugere-se que trabalhos futuros sobre custos de acidentes realizem estudos de caso 

contemplando as categorias de valoração propostas, ou seja, que considerem a 

classificação em serviços ecossistêmicos para acessar os custos da poluição por óleo.  

 Além disso, no caso brasileiro é urgente a finalização do PNC para a melhoria 

das condições de resposta a acidentes ambientais e, consequentemente, a redução dos 

impactos decorrentes destes eventos. Os vazamentos ocorridos no Campo de Frade, em 

2010, demonstraram a vulnerabilidade brasileira para resposta a incidentes envolvendo 

derramamentos, e reforça-se aqui o argumento de que o aumento do nível das atividades 

de E&P deverá aumentar a probabilidade da ocorrência de acidentes.  

 O PNC brasileiro, finalizado em maio de 2012, e ainda não divulgado, surge 

contemplando apenas derramamento de óleo e não prevendo ações para o caso de 

derramamento de substâncias perigosas. Tampouco estão previstas as fontes dos 

recursos de seu orçamento anual, atualmente estimado em R$1 bilhão (FARIELLO, 

2012). 

 Outra importante questão é que há grandes desigualdades regionais no que tange 

ao atendimento de emergência na costa brasileira, comprometendo o atendimento à 

emergência nacional e regionalmente. Este fato fica explicitado com a verificação de 

que o PAM (Plano de Auxílio Mútuo) e o PRC (Plano Regional de Contingência) da 

Região Sudeste do Brasil são mais desenvolvidos do que os das demais regiões 

brasileiras, o que compromete a efetividade do atendimento à emergência e a eficiência 

da utilização dos recursos necessários (CALIXTO, 2011). 

 Ainda de acordo com Calixto (2011), as grandes empresas do setor de petróleo 

do país possuem boa estrutura e recursos disponíveis para atendimento a emergências, 

porém há dificuldade de esses recursos serem otimizados para atendimentos de 

emergências em nível local, regional e nacional. Isto ocorre, em parte porque empresas 

de diferentes características, incluindo empresas que realizam transporte de derivados 

de petróleo e produtos químicos de indústrias, são incluídas nos Planos de Emergências 

Individuais, de Área e Regionais quando estão situadas nas proximidades da indústria 

do petróleo.  
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 Pode-se afirmar, portanto, que existe vulnerabilidade para o atendimento dos 

casos de vazamento de petróleo e os seus consequentes impactos ambientais, sendo um 

destaque a questão dos transportes de derivados de petróleo (líquidos inflamáveis 

classificados como “Classe 3”) por via terrestre. Esta atividade representa um 

importante desafio para ampliação da estrutura de atendimento à emergência no país. 

 No Brasil, segundo o IBAMA (2011), a categoria responsável pelo maior 

número de acidentes ambientais entre 2006 e 2011 foi o derramamento de líquidos; 

sendo a subcategoria “líquidos inflamáveis” (que inclui petróleo e seus derivados) 

correspondente a aproximadamente 21% do total derramado. No Estado de São Paulo a 

situação é análoga: o transporte rodoviário de produtos perigosos respondeu pela maior 

parte dos acidentes envolvendo emergências químicas, sendo esse material responsável 

por 36,7% das substâncias envolvidas neste tipo de emergência (o maior número entre 

as categorias, estando ainda bastante distante da segunda categoria, correspondente a 

substâncias corrosivas, responsável por cerca de 11%). 

 Desta maneira, seria relevante que estudos futuros aplicassem a metodologia 

proposta para análise de valores de compensação econômica a este tipo de acidente. 

Para tal seria necessário identificar quais seriam os principais serviços ecossistêmicos 

afetados e selecionar os métodos de valoração econômica adequada para a avaliação de 

cada um deles. A análise de acidentes envolvendo transporte rodoviário trará como uma 

das principais dificuldades as especificidades das rotas, que podem incluir diferentes 

ecossistemas, requerendo uma análise mais complexa dos possíveis serviços 

ecossistêmicos afetados. 

 Apesar da representatividade destes dados, há ainda a questão do sub-reporte das 

emergências químicas no país, o torna bastante provável que os números apresentados 

sejam ainda maiores e evidencia a ausência de um canal de informações nacional 

fidedigno. A consolidação de um banco de dados com alta confiabilidade em relação 

aos acidentes ambientais é fundamental para a adoção da metodologia proposta e para o 

planejamento eficaz das estratégias de resposta a acidentes não apenas na indústria do 

petróleo.  

 Outra proposta relevante para o caso brasileiro é a introdução do seguro 

ambiental. Esse é um instrumento de planejamento ambiental pouco explorado no Brasil 

(ALENCAR, 2012), embora já esteja implementado no setor de O&G em alguns países, 

como o Reino Unido. O estabelecimento da obrigatoriedade de um seguro ambiental, ou 

sua introdução como uma boa prática de mercado, seria uma maneira de reafirmar a 
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obrigatoriedade de reparação dos danos causados pelo poluidor e assegurar sua 

realização, como afirma o Projeto de Lei nº 937/2003. Desta maneira, tem-se que este 

instrumento permitiria, em conjunto com as Ações Civis, garantir a efetividade do 

pagamento das compensações pelos danos incorridos na ocorrência de um acidente 

ambiental. 

 Embora o quadro geral ainda requeira atenção, atualmente observa-se que a 

preocupação com o meio ambiente e com a segurança das operações é cada vez maior 

nas empresas do setor de O&G, devido à intensificação das exigências dos órgãos 

ambientais e ao prejuízo que um acidente representa aos negócios e à imagem da 

empresa. Este fato pode ser ilustrado pela proibição estabelecida pela EPA, em 

novembro de 2012, da assinatura de novos contratos da BP com o governo federal dos 

EUA após o acidente com a plataforma Deepwater Horizon e a conduta da empresa 

perante o acidente (BP, 2012b; GOLDENBERG; MACALISTER, 2012).  

 O Brasil está distante de uma situação ideal no que tange a resposta a acidentes 

tanto pela ausência do seu PNC quanto pelos problemas relacionados à lentidão nos 

processos de licenciamento e compensação ambiental, reduzida fiscalização dos órgãos 

ambientais e falta de clareza nos critérios de definição das multas e compensações (ou 

indenizações). Porém, verifica-se avanço nos esforços para a melhoria da capacidade de 

resposta, como evidencia a construção, em estaleiro brasileiro, e a entrega de duas 

embarcações (de seis previstas) destinadas ao combate ao derramamento de óleo 

(OSRV – Oil Spill Recovery Vessel), a serem afretados pela PETROBRAS 

(VIGILANO, 2012).  

 Além das medidas já citadas, verifica-se que o país atualmente não possui um 

fundo nacional para o ressarcimento de danos causados especificamente pela indústria 

do petróleo e das ações de resposta a acidentes que tenham sido tomadas por órgãos 

públicos. Ademais, Pedrosa (2012) afirma que no Brasil, não há nenhum instrumento 

que trate da compensação de danos provenientes de plataforma. Portanto, na ocorrência 

de um acidente que requeira ressarcimento ao Estado, haverá necessidade de 

intervenção judicial, que tende a ser bastante demorada. 

 Conforme demonstrado neste trabalho, o comportamento reativo é uma forte 

característica do histórico dos acidentes da indústria do petróleo. A modificação deste 

paradigma é fundamental para garantir a segurança das operações e a capacidade de 

resposta a eventos críticos, principalmente devido à aleatoriedade dos acidentes. A 

posição do Brasil como produtor de petróleo reafirma esta necessidade nacionalmente e 
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requer que o país mantenha um planejamento eficiente para assegurar a estrutura de 

resposta necessária para o atendimento de emergências. 

  A oportunidade atual é que o país se prepare para as situações de emergência a 

partir de uma já consolidada literatura sobre acidentes, sem que tenha sofrido qualquer 

acidente considerado de grande magnitude. Apenas através da correta avaliação dos 

danos ambientais é possível promover a recuperação mínima do estado inicial do 

ambiente e reduzir os impactos socioeconômicos decorrentes da exploração de petróleo 

no país. 
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ANEXO I 

Características do ambiente e métodos de limpeza recomendado. 

Fonte: elaboração própria a partir de Lopes, Milanelli e Poffo (2007). 

Características do ambiente Método de limpeza recomendado 

Águas abertas 

Águas costeiras 

Barreiras de contenção e skimmers  

Bombeamento a vácuo  

Absorventes orgânicos granulados  

Barreiras absorventes e pompons 

Dispersantes 

Limpeza natural 

Águas oceânicas 

Barreiras de contenção e skimmers 

Dispersantes 

Limpeza natural  

Praias 

Limpeza natural 

Recolhimento manual 

Absorventes naturais granulados 

Planícies de maré e terraços de baixa-mar 

lodosos abrigados 

Limpeza natural 

Recolhimento manual 

Absorventes naturais granulados 

Costões rochosos 

Costões abrigados 

Limpeza natural  

Bombeamento a vácuo 

Remoção manual 

Absorventes granulados na água adjacente 

Barreiras absorventes e pompons 

Lavagem sem pressão 

Jateamento a baixa pressão 

Costões expostos Limpeza natural 
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Substratos artificiais 

Superfície 

homogênea 

Barreiras absorventes  

Jateamento a baixa-pressão* 

Jateamento a alta-pressão*  

Remoção manual  

Limpeza natural  

Superfície 

heterogênea 

Bombeamento a vácuo  

Remoção manual 

Absorventes (cordões, almofadas, mantas) 

Barreiras absorventes  

Jateamento (alta-pressão e baixa-pressão) 

Limpeza natural 

Recifes de coral 

Bombeamento a vácuo 

Absorventes 

Barreiras de contenção e skimmers 

Remoção manual 

Limpeza natural 

Recifes de arenito 

Bombeamento a vácuo 

Remoção manual 

Absorventes (almofadas, mantas, cordões) 

Barreiras absorventes e pompons 

Limpeza natural 

Concreções lateríticas 

Bombeamento a vácuo 

Remoção manual 

Absorventes (almofadas, mantas, cordões) 

Barreiras absorventes e pompons 

Limpeza natural 
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Marismas 

Canais e águas 

adjacentes 

Barreiras flutuantes e skimmers  

Barreiras absorventes da vegetação 

Bombeamento a vácuo 

Dispersantes 

Limpeza natural 

Bosques 
Limpeza natural 

Corte controlado da vegetação 

Manguezais 

Canais e águas 

adjacentes 

Isolamento com barreiras de contenção 

Skimmers 

Bombeamento a vácuo 

Barcaças recolhedoras 

Barreiras absorventes 

Absorventes naturais granulados 

Dispersantes 

Bosques Limpeza natural 

*Técnicas aplicadas em situações de demanda estética e na fase final da emergência. 
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ANEXO II 

Principais convenções internacionais relacionadas à poluição marítima.  

Fonte: elaboração própria a partir de Souza Filho (2006), CCA-IMO (2010), Pedrosa 

(2012) e IOPC Fund (2012a).  

Tipo de Convenção Convenção 

Prevenção da 

poluição 

 Convenção para Prevenção da Poluição do Mar por Óleo ou Oil 

Pollution Convention, de 1954 (OILPOL 1954) – substituída pela 

MARPOL. 

 Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição proveniente 

de Navios ou International Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships, de 1973, modificada pelo Protocolo de 1978 

(MARPOL 73/78). 

 Convenção Internacional Relacionada à Intervenção em Alto Mar em 

Incidentes de Poluição por Óleo ou International Convention 

Relating to Intervention on the High Seas In Cases of Oil Pollution 

Casualties, de 1969 (INTERVENTION 69). 

 A Convenção sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento 

de Resíduos e Outras Matérias ou International Convention on the 

Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other 

Matter (LC/72). 

Compensação por 

danos de poluição 

 Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos 

Causados por Poluição por Óleo ou International Convention on 

Civil Liability for Oil Pollution Damage, de 1969 e 1992 (CLC/69 e 

CLC/92). 

 Convenção Internacional para o Estabelecimento de um Fundo 

Internacional para a Compensação de Danos provenientes de 

Poluição por Óleo ou International Convention on the Establishment 

of an International Fund for Compensation for Oil Pollution 

Damage, de 1971 (extinta) e 1992 (FUND/71 e FUND/92). 

 Fundo suplementar ou Supplementary Fund, de 2003 (Supp 

Fund/03). 

 A Convenção sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados pela 

Poluição por Combustíveis de Navios ou International Convention on 

Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, de 2001 
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Tipo de Convenção Convenção 

(BUNKER/01). 

 Acordo sobre indenização decorrente de poluição por óleo 

proveniente de pequenos navios tanque ou Small Tanker Oil 

Pollution Indemnification Agreement, de 2006 (STOPIA 2006) 

 Acordo sobre indenização decorrente de poluição por óleo 

proveniente de navio tanque ou Tanker Oil Pollution Indemnification 

Agreement, de 2006 (TOPIA 2006). 

 Acordo Voluntário de Proprietários de Navios-Tanque sobre 

Responsabilidade por Poluição de Óleo ou Tanker Owners Voluntary 

Agreement concerning Liability for Oil Pollution, de 1969 

(TOVALOP). Este acordo foi extinto em 1997. 

 Suplemento Interino a Responsabilidade por Poluição por Óleo de 

Navios-tanque ou Contract Regarding an Interim Supplement to 

Tanker Liability for Oil Pollution, de 1971 (CRISTAL). Este acordo 

foi extinto em 1997. 

Combate à poluição 

 Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação em 

Caso de Poluição por Óleo, de 1990 (OPRC 90). 

 Protocolo sobre Preparo, Resposta e Cooperação em Casos de 

Poluição por Substâncias Nocivas e Perigosas ou Protocol on 

Preparedness, Response and Co-operation to pollution Incidents by 

Hazardous and Noxious Substances, de 2000 (HNS Protocol ou HNS 

2000). 

Outros instrumentos 

e convenções 

relacionados a 

poluição marinha 

 Código Internacional de Gerenciamento de Segurança ou 

International Safety Management Code (ISM Code). 

 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar ou United 

Nations Conference on the Law of the Sea, de 1982 (UNCLOS/82). 

 Convenção Internacional para a Reciclagem Segura e 

Ambientalmente Adequada de Navios ou International Convention 

for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 

(SRC). 

 Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no 

Mar ou International Convention for the Safety of Life at Sea, de 

1974 e emendada em 1978 (SOLAS 74/88).  

 Convenção Internacional para o Controle e Gerenciamento da Água 
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Tipo de Convenção Convenção 

de Lastro e Sedimentos dos Navios ou International Convention for 

the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 

2004 (BWN). 

 Convenção Internacional sobre Controle de Sistemas Anti-

incrustantes Danosos em Navios ou International Convention on the 

Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, 2001 (AFS). 
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ANEXO III 

Tabela síntese do tipo de descarga, penalidade cabível e órgão responsável pela sanção.  

Fonte: elaboração própria a partir do Decreto nº 4.136/2002. 

Infração 

Penalidade 
Órgão responsável pela 

autuação e multa Tipo de descarga Artigo 

Substâncias nocivas ou perigosas da 

categoria “A” por navios 

29 
Multa do 

Grupo E 
Autoridade Marítima 

30 
Multa do 

Grupo C 
Autoridade Marítima 

Substâncias nocivas ou perigosas da 

categoria “A” por portos organizados, 

instalações portuárias e dutos não 

associados a plataforma 

31 
Multa do 

Grupo E 
Órgão ambiental 

Substâncias classificadas nas 

categorias “B”, “C” e “D” por navios e 

plataformas com suas instalações de 

apoio 

32 
Multa do 

Grupo C 
Autoridade Marítima 

Substâncias classificadas nas 

categorias “B”, “C” e “D”, água de 

lastro, resíduos de lavagem de tanques 

e outras misturas que as contenham 

por portos organizados, instalações 

portuárias e dutos não associados a 

plataforma 

32 
 Multa do 

Grupo D 
Órgão ambiental 

Esgotos sanitários e águas servidas por 

navios e plataformas com suas 

instalações de apoio 

34 
 Multa do 

Grupo A 
Autoridade Marítima 

Esgoto sanitário e águas servidas por 

portos organizados, instalações 

portuárias e dutos não associados a 

plataforma 

35 
Multa do 

Grupo B 
Órgão ambiental 
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Infração 

Penalidade 
Órgão responsável pela 

autuação e multa Tipo de descarga Artigo 

Óleo e misturas oleosas e lixo por 

navios e plataformas com suas 

instalações de apoio 

36 
Multa do 

Grupo E 

Órgão ambiental quando 

a descarga decorrer de 

descumprimento de 

exigência no 

licenciamento ambiental 

ou autoridade marítima 

quando este não for o 

caso 

Óleo e misturas oleosas e lixo por 

portos organizados, instalações 

portuárias e dutos não associados a 

plataforma 

37 
 Multa do 

Grupo E 
Órgão ambiental 

Água de processo ou de produção por 

navios e plataformas com suas 

instalações de apoio 

38 
Multa do 

Grupo C 
Órgão ambiental 

39 
Multa do 

Grupo C 
Autoridade marítima 

Qualquer tipo de plástico, cabos 

sintéticos, redes de pesca e sacos 

plásticos por navios ou plataformas 

com suas instalações de apoio, portos 

organizados e instalações de apoio  

40 
Multa do 

Grupo E 
Autoridade marítima 

41 
Multa do 

Grupo E 
Órgão ambiental 

Óleo, misturas oleosas, substâncias 

nocivas ou perigosas de qualquer 

categoria e lixo por navios e 

plataformas com suas instalações de 

apoio 

42 
Multa do 

Grupo E 
Autoridade marítima 

Descarga de óleo, misturas oleosas, 

substâncias nocivas e perigosas de 

qualquer categoria e lixo por portos 

organizados, instalações portuárias e 

terminais 

43 
Multa do 

Grupo E 
Autoridade marítima 
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Infração 

Penalidade 
Órgão responsável pela 

autuação e multa Tipo de descarga Artigo 

 Óleo, misturas oleosas, substâncias 

Nocivas e perigosas de qualquer 

categoria e lixo por portos 

organizados, instalações portuárias e 

terminais 

44 
Multa do 

Grupo E 
Órgão ambiental  

 




