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1. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

1.1. O Porto de São Sebastião 

 O Canal de São Sebastião, compreendido entre Ilhabela e o continente, tem uma forma 

curva cuja orientação com o norte verdadeiro varia entre NE e N nas suas entradas sul e norte, 

respectivamente. Essas entradas, com a configuração afunilada, têm larguras aproximadas de 7,2 

e 5,6 km, sendo a parte mais estreita, com aproximadamente 1,9 km, localizada na Ponta do 

Araçá. As regiões mais profundas do canal estão localizadas no lado insular, atingindo 

profundidade máxima de até 50 m na parte central. 

 A Companhia Docas de São Sebastião é a Autoridade Portuária do Porto Organizado de 

São Sebastião. A área do Porto Organizado foi estabelecida pelo Decreto Federal sem número de 

28 de agosto de 2007. Na porção marítima o Canal de Acesso oferece duas barras de entrada 

demarcadas pelos faróis da Ponta das Canas, ao norte, e da Ponta da Sela, a sudoeste de Ilhabela 

(Anexo I). A barra norte, possui 550 m de largura e profundidade de 18 m; a barra sul, apresenta 

largura de 300 m, com profundidade de 25 m, num total de 22,8 km de extensão. 

  Na área do Porto Organizado estão instalados o Terminal de Uso Privativo da 

PETROBRAS, administrado pela TRANSPETRO, a travessia de balsas São Sebastião-Ilhabela, 

administrada pelo Departamento Hidroviário e o Porto Público de São Sebastião, administrado 

pela Companhia Docas de São Sebastião. 

 Localizado no Município de São Sebastião, no Estado de São Paulo, o Porto Público de 

São Sebastião encontra-se referenciado pelas coordenadas geográficas 23º48’53’’ Sul e 

45º23’00’’Oeste. 

 A área do Porto Público está limitada ao norte pelas Avenidas Antônio Januário do 

Nascimento e São Sebastião, a leste pelo Canal de São Sebastião, ao sul pelo enrocamento que se 

inicia junto à foz do Córrego Mãe Isabel, e a oeste pela antiga linha de costa e Av. Outeiro do 

Cais (Figura 1.1-1). 
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Figura 1.1-1 – Limite do Porto Público de São Sebastião. 

O Porto localiza-se no canal de São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo e encontra-se 

a uma distância de aproximadamente 220 km de São Paulo; 145 km de Santos e 390 km do Rio 

de Janeiro (Figura 1.1-2). 
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Figura 1.1-2 - Localização do Porto de São Sebastião 
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1.2. Caracterização da Área do Empreendimento 

Neste item são apresentadas as características técnicas construtivas das diversas 

dependências do empreendimento, devidamente documentadas pelos respectivos desenhos e 

relatório fotográfico, o qual ilustra as dependências aqui descritas. 

1.2.1.  Área do Empreendimento 

O Porto Público de São Sebastião ocupa uma área de aproximadamente 400.000 m² e 

3.000 m de perímetro, conforme delimitação apresentada no item 1.1 (Figura 1.1-1). 

Integra-se a área do empreendimento, uma porção do mar, circunscrita no entorno do cais 

e bacia interna. 

A concepção original compreendia um píer em forma de “L”, projetando-se em direção 

ao Canal de São Sebastião, formado por um estrado de concreto armado apoiado sobre fundações 

em tubulões fixados leito marinho, e caixões em concreto armado, pelo lado da terra, bem como 

um enrocamento para delimitar o aterro. Para dar acesso a esse cais foi construído um molhe de 

ligação, constituído por dois enrocamentos paralelos espaçados de 15m com o comprimento total 

de 580m. 

1.2.2. Acessos de Veículos de Cargas, Veículos Leves e Pessoas 

O Porto de São Sebastião pode ser acessado pela Rodovia dos Tamoios (SP - 099) que se 

interliga a Rodovia Rio-Santos SP - 055/BR - 101 (Figura 1.2.2-1) 
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Figura 1.2.2-1. Acesso rodoviário ao Porto de São Sebastião.  

A interligação com as rodovias passa por um trecho urbano dos Municípios de São 

Sebastião e Caraguatatuba até chegar a Guarita Principal do Porto, havendo boa sinalização 

indicando o acesso às cidades do planalto (São José dos Campos, São Paulo, Taubaté, etc), e no 

outro sentido o centro de São Sebastião. Já na região central de São Sebastião, sinalização 

específica indica as vias a serem utilizadas no acesso ao Porto. 

A Figura 1.2.2-2 apresenta as vias utilizadas no trânsito de veículos de carga 

relacionadas ao Porto na Área de Influência Direta.  
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Figura 1.2.2-2 - Apresenta as vias utilizadas no trânsito de veículos que se destinam ao 

Porto. 

 

Internamente o Porto dispõe de um sistema viário que permite o acesso a todas as 

instalações, dispondo de áreas para estacionamento. Os pátios e armazéns são identificados por 

placas, havendo sinalização interna para circulação de veículos. Nas vias pavimentadas, existe 

disponibilidade de calçadas para a circulação de pedestres. 

A área do Porto é inteiramente murada e o ingresso de pessoas e veículos requer a 

apresentação junto a guarda portuária da respectiva documentação. 

 

1.2.3.  Sistema Viário Interno 

O sistema viário é constituído por uma via principal da portaria projetada ao cais do 

Porto. Esta via propicia o acesso às demais áreas do Porto. Da portaria projetada até a balança a 

pavimentação é do tipo intertravado. Da balança ao cais é constituída de pavimento de concreto 

desempenado e escovado. Nos pátios 3B e 4, não existe pavimentação das vias. 

Existem ainda: 

 Boca de lobo;  

 Sistema de comunicação;  
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 Iluminação;  

 Sistema elétrico;  

 Sistema de água;  

 Sistema de coleta de efluentes interligado à rede da SABESP;  

 Sistema de drenagem;  

 Caixas separadoras água e óleo. 

 

 

Figura 1.2.3-1 - Sistema Viário Interno 

 

1.2.4.  Cais e Instalações de Atracação 

O cais é formado por cinco berços de acostagem. O berço de atracação externo, frontal ao 

Canal de São Sebastião (berço 101) dispõe de 150 m de cais, entendido na direção sul por mais 

75 m por meio de dois dolphins, totalizando 225m (Figura 1.2.4-1). Tais dolphins permitem a 

amarração, com segurança, de navios cujo comprimento pode ser de cerca de 200m. A distância 

do primeiro dolphin até o cais é de 25 m e do segundo dolphin até o cais é de 75 m, foram 

construídos em concreto armado com 7,20 x 10,60 m de comprimento e apoiados em estacas de 

concreto armado envolvidos com camisas metálicas, no centro de cada dolphin existe um cabeço 
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de amarração. A ponte que interliga o cais aos dolphins é de estrutura metálica com 

aproximadamente 1,50 m de largura, sendo que entre os dois dolphins existem pilares que 

servem de apoio para sustentar a ponte de passagem permitindo somente a operação de um navio 

comercial por vez.  

 
Figura 1.2.4-1 - Berços de Atracação 

 

Com relação ao calado, por ocasião das preamares, estabeleceu-se que o calado máximo 

permitido é de 9 m. Na baixa-mar, o calado máximo permitido é de 9,5 m. 

 

 

 

 

 

 

Existem também 4 outros berços no interior da dársena, conforme características 

apresentadas anteriormente (Tabela 1.2.4-1). 

 Tabela 1.2.4-1 - Extensão e Profundidade dos Berços de Atracação. 
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Berço Extensão (m) Profundidade (m) 

101 150+125 (dolphin) 9,5 

201 51,1 7,0 

202 75,1 7,0 

203 86,0 7,0 

204 100,0 7,0 – 2,5 

Rampa 5,0 1,5 

 

O berço 201 está posicionado em um ângulo de 90º no sentido nordeste em relação ao 

berço principal. Os berços 202 e 203 situam-se em lado oposto ao berço principal. O berço 204 

encontra-se em posição perpendicular ao berço principal. Foram construídos em lajes de 

concreto armado sobre pilares de concreto e ocupam área total de 9.000 m². Toda a estrutura 

onde estão instalados os berços possui pavimentação mista do tipo bloquete e/ou concreto.  

Sobre o píer foi instalada uma torre de iluminação com aproximadamente 30m de altura, 

o que garante a iluminação de toda a sua extensão. 

Na área da dársena está localizada uma rampa composta por um pequeno píer contendo 

uma plataforma de concreto em sua porção final e com profundidade de 2,50 m. Esta rampa é 

utilizada pelas atividades do Centro de Atendimento a Emergências – CEATE, Grupamento de 

Bombeiros Marítimo – GBMAR, Marinha do Brasil, Polícia Federal, Polícia Ambiental e 

Receita Federal para carregamento e descarregamento de equipamentos. 

 

1.2.5.  Instalações de Armazenagem 

A seguir serão descritas as instalações de armazenagem atualmente existentes na área do 

porto, incluindo o detalhamento das atividades e usos de cada uma delas: 

 Armazém  

Os armazéns (Tabela 1.2.5-1) podem receber carga geral, solta ou unitizadas, sólidos a 

granel ou unitizados, equipamentos, sendo que as quantidades dependem das características de 

cada produto, bem como da condição de separação, empilhamento, etc. 

Os armazéns são totalmente cobertos, possuem fechamento lateral e podem receber 

cargas que requeiram proteção contra as intempéries. Além da área coberta pelos armazéns 4, 5 e 

6, também existe uma área de 14.000 m2 de pátio pavimentado circunscrito pelo mesmo gradil. 

 

Tabela 1.2.5-1 - Armazéns 
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Armazém n° Área Útil (m2) Laterais (m)  Capacidade (m3) 

4, 5 e 6 6.000 5 30.000 

TOTAL 6.000  30.000 

 

 Pátios 

Existem no porto dois pátios alfandegados (Pátios 1 e 2), com uma área total de 

aproximadamente 70.000,00 m², usados para armazenagem de veículos, contêineres, carga geral, 

máquinas, tubos, equipamentos e outras cargas que não precisem de cobertura (Figura 1.2.5-1). 

Além dos pátios acima descritos existem outros dois pátios (03 e 04), e não pavimentados. 

 

 

Figura 1.2.5-1 - Instalação de armazenagem do Porto de São Sebastião.  

 

 Pátios 3 e 4 

Os dois pátios somados apresentam uma área total de aproximadamente 260.000,00 m2. 

O Pátio 03 com 131.000,00 m² apresenta aterro com melhores condições de estabilidade e 

compactação do solo, pois possui revestimento primário.  
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No Pátio 03 foram construídos os Armazéns 4, 5, e 6 sobre uma área pavimentada de 

aproximadamente 31.254,00 m2, totalmente isolada por alambrado. Contíguas aos Armazéns 

existem duas áreas pavimentadas, utilizadas para armazenagem de contêineres, carga geral, 

peças e equipamentos, tubos de aço etc. 

Sobre o pátio 03 também existem uma série de edificações utilizadas de apoio para as 

atividades de montagens industriais (apoio offshore), como por exemplo: montagem de módulos 

de plataformas, revestimento e soldagem de tubos de aço etc.  

O Pátio 04 apresenta uma área total de 129.000,00 m². Este pátio serviu anteriormente 

como área para deposição do material proveniente das obras de dragagem de manutenção da 

dársena e do berço externo. O local recebeu material rochoso das obras de escavação de túneis 

do Contorno Sul cuja cobertura está concluída. 

Ambos os pátios são também utilizados para armazenamento de cargas (contêineres, 

equipamentos e carga geral) e atividades de montagens de equipamentos. Dependendo das 

características da operação são efetuadas adequações (compactação, complementação do aterro, 

nivelamento do solo) para atender demandas específicas. 

Está prevista também a pavimentação de toda a área destes pátios. 

 

1.2.6.  Sistema de Esgotamento Sanitário 

Todo efluente sanitário gerado no interior do Porto está alinhado à rede interna de 

drenagem. A rede coletora está conectada na rede pública de esgotamento sanitário da SABESP. 

 

1.2.7.  Sistema de Drenagem 

O pátio 1 possui sistema de drenagem independente que consiste na captação da água 

pluvial através de grelhas que são interligadas por tubulações de PVC subterrâneas, pelo seu 

caimento e seguem o fluxo rumo ao canal de drenagem localizado nos fundos do pátio 3. 

O pátio 2 dispõe de sistema semelhante ao do pátio 1 e através do seu caimento, a água 

segue rumo ao Canal de São Sebastião (Figura 1.2.7-1). 
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Figura 1.2.7-1 - Drenagem pluvial das instalações do Porto Público de São Sebastião. 

 

A via de acesso ao cais possui sistema de drenagem ao longo de toda a sua extensão. A 

captação da água pluvial é feita através de canaletas que deságuam nas bocas de lobo e seguem 

também por tubos subterrâneos. O dreno da porção localizada entre a Guarita- Projetada e a 

Balança é lançado no canal localizado no fundo do pátio 3. A drenagem da porção entre a 

Balança e o  Cais é direcionada para o mar na área da dársena (Figura 1.2.7-1).  

A área pavimentada onde estão instalados os Armazéns 4, 5 e 6 possui sistema de 

drenagem próprio integrando a drenagem da área descoberta do pátio e do interior dos armazéns. 

A água pluvial é captada por este sistema de drenagem através de canaletas abertas e direcionado 

para os fundos dos armazéns onde é lançado diretamente no solo (Figura 1.2.7-1). 

Atualmente todo o sistema de drenagens pluviais do Porto está alinhado a caixas de 

retenção de sólidos e sistema/caixa separador de água e óleo. 
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Em 2014 foram concluídas as obras de reforma do cais, e na ocasião foi construído um 

sistema de drenagem composto por canaletas que direciona todo o fluxo a uma caixa de retenção 

de sólidos alinhado a  sistema/caixa separador de água e óleo. 

Na via de acesso ao cais está implantado um sistema de lavagem dos caminhões que são 

utilizados nas operações com granéis sólidos. Este sistema é composto por uma caixa de 

captação da água utilizada no processo de lavagem. Esta água é bombeada para caixas de fibra, 

passando por um processo seqüencial de decantação e filtração e por fim, é armazenada para 

reuso. O sistema de filtros é monitorado pelos operadores portuários pré-qualificados, sendo 

substituído quando necessário. 

 

1.2.8.  Movimentação de Cargas e Tráfego Marítimo 

São movimentadas anualmente pelo Porto Organizado de São Sebastião 

aproximadamente 851.624,590 de toneladas, sendo que à média anual de movimentação do Porto 

Público é da ordem de 799.481,707 mil toneladas. 

O TEBAR movimenta petróleo e seus derivados e em 2020 foram movimentadas 

52.142.883 toneladas.  

Quanto ao tráfego marítimo no ano de 2020, 659 acostaram no TEBAR e 61 navios e 959 

embarcações de apoio, no Porto Público.  

O Porto Público também é utilizado por embarcações de menor porte, que trabalham na 

manutenção e auxílio à navegação no Porto Organizado (apoio portuário) e plataformas de 

petróleo/gás (apoio marítimo). Ao todo, 1.719 embarcações utilizaram os berços do Porto 

Público em 2020 para essa finalidade.  

 Equipamentos Utilizados para Movimentação de Cargas 

Todos os equipamentos utilizados nas operações do Porto de São Sebastião são de 

propriedade dos operadores portuários, ou locados por eles, dimensionados e mobilizados de 

acordo com as características da carga a ser movimentada. São operados pelos Trabalhadores 

Portuários Avulsos – TPA’s requisitados junto ao OGMO – Órgão Gestor de Mão de Obra. A 

Autoridade Portuária não disponibiliza equipamentos para operações portuárias. 

 

1.2.9.  Operações Realizadas no Porto de São Sebastião 

A Companhia Docas de São Sebastião é a Autoridade Portuária e administradora do Porto 

Organizado de São Sebastião, possui estrutura administrativa e operacional própria. 
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A pré-operação, considerando a inexistência de linhas marítimas regulares em escala no 

Porto Público de São Sebastião, inicia-se pelo Agente Marítimo, responsável pela intermediação 

dos interessados na carga e o fretamento do navio junto ao Armador, em garantir a 

disponibilidade do berço de atracação pela inclusão na Programação de Navios, atualizada 

semanalmente de acordo com o Regulamento de Exploração do Porto.  

A navegação e fundeio na área do Porto Organizado e as operações de acostagem nos cais 

são autorizadas pela Autoridade Portuária, ouvidas as demais Autoridades do Porto, estando 

previamente definidos pela Autoridade Marítima os requisitos de segurança da navegação, 

salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição ambiental provocada por 

embarcações. 

O cais externo (101) é oferecido aos navios com até 200 m de comprimento, em geral de 

longo curso, ficando os berços internos dedicados à embarcações de menor porte, as quais 

realizam operações de apoio à plataformas offshore, transporte de rancho, suprimentos, resíduos 

e apoio à outras embarcações e instalações marítimas da região. 

Desde dezembro de 1996, as operações de embarque e desembarque são realizadas sob 

responsabilidade dos Operadores Portuários pré-qualificados, com mão - de - obra requisitada 

junto ao OGMO, cabendo a Administração do Porto a disponibilização das instalações públicas 

para a sua realização (cais de acostagem; infra-estrutura terrestre; fornecimento de água e energia 

elétrica, pesagem das cargas e armazenagem). 

As operações de armazenamento também são efetuadas pelos Operadores Portuários, 

sendo de responsabilidade da Autoridade Portuária o papel de “Fiel Depositário”, perante o 

Ministério da Fazenda – Delegacia da Receita Federal.  

A seguir são descritas as principais operações realizadas na área do Porto Público de São 

Sebastião 

 Carregamento/descarregamento e armazenamento de carga geral; 

Para movimentação de carga geral junto ao cais são utilizados equipamentos de elevação 

e de movimentação para outros locais destacando os elevadores de carga, guindastes, monta-

cargas, pontes-rolantes, talhas, guinchos, gruas e caminhões tipo munck. 

De uma maneira geral, a operação de transbordo envolve a utilização de equipamentos de 

guindar (de elevação), gruas, pontes rolantes, guindastes giratórios e paus-de-carga, entre outros. 

Tais equipamentos podem estar a bordo, em terra ou dispostos em chatas flutuantes. 

Para movimentação de cargas através de equipamentos de içar são utilizados lingas, 

estropo, elementos de ligação (anéis, manilhas, esticadores, ganchos, soquetes, etc.) e aparelhos 
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de movimentação. Esses elementos são denominados acessórios de estivagem, sendo utilizados 

para realizar o ligamento da carga ao gancho do moitão (gato) dos aparelhos de içar. 

Para movimentação de açúcar e milho, são feitas a operações de transporte por roll 

trailers, para o Cais, em bags ou slingas, através de equipamentos spreader, içados para os porões 

do navio. 

O armazenamento pode ser feito no pátio, em área aberta, ou nos armazéns, dependendo 

do tipo da carga. 

 Carregamento/descarregamento e armazenamento de contêineres; 

Para movimentação de contêineres são utilizados equipamentos de elevação e de 

movimentação para outros locais, destacando os elevadores de carga, guindastes, monta-cargas, 

pontes-rolantes, talhas, guinchos, gruas e caminhões tipo munck. 

De uma maneira geral a operação de descarregamento/carregamento de contêineres 

envolve a utilização de equipamentos de guindar (de elevação), guindastes e paus-de-carga. Tais 

equipamentos podem estar a bordo, em terra ou dispostos em chatas flutuantes. 

Para movimentação de cargas através de equipamentos de içar são utilizados lingas, 

estropo, elementos de ligação (anéis, manilhas, esticadores, ganchos, soquetes, etc.) e aparelhos 

de movimentação. Esses elementos são denominados acessórios de estivagem, sendo utilizados 

para realizar o ligamento da carga ao gancho do moitão (gato) dos aparelhos de içar. 

O armazenamento é realizado nos pátios, em área aberta.  

 Carregamento/descarregamento e armazenamento de granel sólido; 

O processo de descarregamento de granéis sólidos consiste nas seguintes operações:  

a) Operação de transporte, por grabs com o uso de equipamentos de bordo ou 

localizados em terra, dos porões do navio para os funis/moegas, localizadas no 

cais; 

b) Transferência por gravidade dos produtos, em local fechado com pressão 

negativa, das moegas para os caminhões; 

c) Operação de transporte por caminhões para o armazém, localizado dentro ou fora 

da área portuária (CNAGA e/ou Malteria). 

Durante toda a operação com granéis são adotados procedimentos que visam controlar 

integralmente os riscos de poluição ambiental, tais como: utilização de grabs especiais para 

finos, devidamente vedado, para evitar fuga de poeira durante o transporte do navio para moega; 

instalação de plásticos no costado do navio para que o material não seja lançado ao mar; 

utilização de moegas rebaixadas; proteção metálica em todo o seu perímetro, com altura 
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suficiente para evitar a ação do vento durante a descarga dos grabs; utilização de moegas com 

sistema de ventilação exaustora para captar poeiras; cobertura das caçambas dos caminhões; 

lavagem sistemática dos pneus e laterais dos caminhões antes da saída da área portuária para 

evitar poluição nas ruas da cidade; tratamento dos efluentes líquidos gerados no processo de 

lavagem; recolhimento (varrição) de todos os resíduos sólidos depositados sobre o pavimento do 

píer, evitando que os mesmos sejam lançados ao mar pela ação do vento; supervisão e controle. 

 Carregamento/descarregamento de produtos perigosos; 

A movimentação de cargas perigosas segue os mesmos procedimentos que os de carga 

geral, podendo demandar de equipamentos, procedimentos e acessórios específicos dependendo 

da forma como o produto está armazenado (tambores, big bags, contêineres etc.), entretanto, 

durante estas operações devem ser obedecidas as seguintes medidas gerais de segurança do Porto 

Público de São Sebastião: 

a) Somente devem ser manipuladas, armazenadas e estivadas as substâncias 

perigosas que estiverem embaladas, sinalizadas e rotuladas; 

b) Devem permanecer o tempo mínimo necessário próximas às áreas de operação de 

carga e descarga; 

c) Devem ser submetidas a cuidados especiais, sendo observadas, dentre outras, as 

providências para adoção das medidas constantes das fichas de emergências; 

d) É vedado lançar na água, direta ou indiretamente, poluentes resultantes dos 

serviços de limpeza e trato de vazamento de cargas perigosas; 

e) Toda operação envolvendo cargas perigosas necessitam de aprovação prévia do 

Coordenador de Operações do Porto Público de São Sebastião.     

 Carregamento/descarregamento de cargas vivas; 

Para o carregamento de cargas vivas são utilizados navios do tipo "boiadeiro"   destinado a 

esse tipo de operação. A transferência da carga é efetuada a partir dos veículos transportadores 

diretamente para o navio, utilizando-se de brete “corredor” entre o navio e o cais, permitindo que 

os animais caminhem diretamente para o interior do navio.  

 Manutenção de Equipamentos dos Operadores Portuários; 

Os equipamentos utilizados na movimentação de cargas necessitam de serviços de 

manutenção, preventiva ou corretiva, das máquinas e equipamentos utilizados nas operações, de 

maneira a evitar que eventuais falhas possam comprometer a segurança das 

instalações/operações, das pessoas e do meio ambiente. 
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Alguns destes equipamentos apresentam pouca ou nenhuma capacidade de deslocamento, 

desta forma sua manutenção tem que ser efetuada dentro da área do Porto Público. Para estas 

atividades os operadores portuários utilizam a área de 1.700 m² localizada sobre o pátio 4 para 

manutenção e abastecimento de equipamentos. Essas atividades são realizadas mediante 

procedimentos específicos. Caso o Coordenador de Operações identifique riscos nas operações 

específicas, é exigido que a atividade ocorra em local especializado fora da área portuária. Neste 

local são realizadas somente atividades que não envolvam a utilização de produtos perigosos que 

possam infiltrar no solo, como: soldagem, montagem de maquinário, pinturas etc. 

 

Figura 1.2.9-1 – Área de manutenção de Equipamentos dos Operadores Portuários 

no Porto Público de São Sebastião. 

 

O abastecimento de máquinas e equipamentos, assim como a lubrificação dos mesmos, é 

realizado em área segregada na área operacional do píer ou pátios, assim como a manutenção de 

empilhadeiras e guindastes, sendo permitida a utilização de pequenas quantidades de produtos.  

Essas atividades são realizadas mediante procedimentos específicos. Caso o Coordenador 

de Operações identifique riscos nas operações específicas, é exigido que a atividade ocorra em 

local especializado fora da área portuária. 

 Operações de transbordo com resíduos sólidos das Classes I e II 
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Os resíduos sólidos da classe I e II gerados a bordo das embarcações que demandam a 

área do Porto Organizado de São Sebastião são retirados através do cais comercial por empresas 

prestadoras de serviço devidamente habilitadas para tal atividade.   

Os resíduos sólidos são segregados no momento de sua geração ainda a bordo do navio, 

devidamente acondicionados em contentores flexíveis (Big Bags) apropriados para tal finalidade. 

Os contêineres são identificados em sua parte externa de acordo com sua classificação.  

No Porto de São Sebastião os resíduos são retirados dos navios utilizando-se de 

equipamentos de içamento do próprio navio (pau-de-carga ou guincho). A operação de retirada 

de resíduos dos navios pode se dar em três situações diferentes: 1) diretamente no cais do Porto 

quando a embarcação encontra-se atracada; 2) Embarcação fundeada em Ponto de Fundeio do 

Porto Organizado; 3) Embarcações atracadas no TEBAR. Nas situações 2 e 3, os resíduos  são 

transportados em embarcações auxiliares até o cais comercial, onde são removidos diretamente 

para veículos de transporte terrestre, adequados para operação, que destinam os resíduos para 

aterro sanitário devidamente licenciado pela CETESB. 

Todas as operações com resíduos necessitam de autorização prévia da Coordenação de 

Operações do Porto. A operação inicia-se somente com a presença do veículo de transporte 

terrestre corretamente posicionado no cais. Não é permitido o armazenamento de resíduos nas 

embarcações auxiliares ou em qualquer das instalações do Porto. 

Os resíduos movimentados pelo Porto Público são devidamente pesados, após o 

desembarque na Balança O Operador responsável pela carga é obrigado a apresentar à 

Autoridade Portuária documentação comprobatória de destino final dos resíduos. 

 Abastecimento de Embarcações 

O abastecimento de embarcações não é uma atividade frequente no cais comercial, porém 

quando solicitada, pode ser executada desde que sejam cumpridas Norma Técnica para a 

atividade, estabelecida pela Autoridade Portuária (Norma Técnica Nº 01/2011). 

. 

1.2.10.   Instalações Privadas na Retaguarda 

Com relação às instalações privadas (Figura 1.2.10-1), imediatamente atrás dos pátios do 

porto, mas fora da área do Porto Organizado, existem: 

 Cinco silos alfandegados da Malteria Soufflet Brasil, com capacidade para 

4.000 tons de cevada/malte cada; 

 Armazéns para carga geral da CNAGA – Companhia Nacional de Armazéns 

Gerais Alfandegados em Estação Aduaneira Interior - EADI, com uma área total 
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de 17.000 m² e capacidade de estocagem de 90.000 tons (50.000 ton de barrilha e 

40.000 ton de sulfato de sódio). 

A distância do cais até os silos da Malteria Soufflet Brasil é de cerca de 850 m, e até os 

armazéns da CNAGA é de 1.100 m, aproximadamente. 

 

 

Figura 1.2.10-1 - Silos e Armazéns Privados  

Ao norte do porto está localizado o TEBAR – Terminal Marítimo Almirante Barroso, 

especializado na carga e descarga de granéis líquidos (petróleo e derivados) de propriedade da 

PETROBRAS. 

 

1.3. Centro de Atendimento a Emergências – CEATE 

O Porto público de São Sebastião dispõe de um Centro de Emergências Ambientais 

(CEATE) o qual conta com um corpo técnico qualificado em emergências ambientais, 

executando dentre suas atividades o acompanhamento de operações de riscos ambientais em 

todas as operações logísticas realizadas no porto de São Sebastião, vistorias de áreas de 

armazenamento e operação, identificação de áreas sensíveis e cenários críticos de emergência e 

gestão da manutenção de embarcações e equipamento de combate à poluição, bem como 

efetuando os atendimentos emergenciais em terra ou mar. O CEATE conta com uma estrutura 

própria e equipamentos de atendimento a emergências de prontidão para qualquer evento 



 

 
 
 

PEI – Plano de Emergência Individual  Porto de São Sebastião 1-34

emergencial que venha a ocorrer no Porto de São Sebastião, 24 horas por dia, os sete dias da 

semana (Figura 1.3-1 e Figura 1.3-2). 

 

  

 

 
 

Figura 1.3-1.  Equipamentos do Centro de Atendimento a Emergências do Porto de 
São Sebastião- CEATE. 



 

 
 
 

PEI – Plano de Emergência Individual  Porto de São Sebastião 1-35

Figura 1.3-1.  Equipamentos do Centro de Atendimento a Emergências do Porto de 
São Sebastião (continuação). 

  

 

 

 

 

Figura 1.3-2.  Centro de Atendimento a Emergências do Porto de São Sebastião – áreas 

administrativas. 
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O CEATE fica estrategicamente localizado à beira do Cais do Porto de São Sebastião, 

garantindo assim a máxima eficiência e o menor tempo de resposta em caso de emergências. 

Os telefones para contato com o CEATE são:  

(12) 3892-1899 – Ramal 2141  

1.3 Identificação dos Representantes Legais 

 A tabela 2-1, a seguir apresenta a identificação das instalações e seus representantes. 

 Tabela 2-1 - Identificação do Porto de São Sebastião e Representantes. 

Instalação 
Nome: Porto de São Sebastião 
Endereço: Av. do Outeiro, S/ número, São Sebastião – SP   
Telefone: (12) 3892-1899 

Responsável Legal da Empresa 
Nome: Paulo Tsutomu Oda 
Cargo: Diretor Presidente 
Telefone: (12) 3892-1899 
Fax: N/D 
E-mail: paulo.oda@portoss.com.br 

Responsável pela instalação 
Nome: Alfredo Mariano Bricks 
Cargo: Diretor de Gestão Portuária 
Endereço: Rua Dr. Altino Arantes, nº 410, CEP 11608-623, São Sebastião - SP 
Telefone:  (12) 3892-1599 
Fax: (12) 3892-1599 
E-mail: bricks@portoss.com.br 

Responsável pelo PEI 
Nome: Isadora Santos Bonello. 
Cargo: Gerente de Meio Ambiente 
Endereço: Rua Dr. Altino Arantes, nº 410, CEP 11608-623, São Sebastião - SP 
Telefone: (12) 3892-1899 ramal 2131 
Fax: (12) 3892-1899 
E-mail:  isadora.bonello@portoss.com.br 
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2. CENÁRIOS ACIDENTAIS 

2.1 Identificação dos riscos por fonte 

As atividades que envolvem operações com óleo e derivados no Porto de São Sebastião 

estão descritas a seguir: 

1. Atracação de navios; 

2. Manobras de navios; 

3. Abastecimento de navios através de caminhões tanque; 

4. Operações com equipamentos portuários (guindastes, reach stackers e munck) sobre o 

cais, e; 

5. Movimentação de resíduos perigosos (oleosos) de embarcações e fornecimento de rancho 

para embarcações.  

 A Tabela 2.1-1, a seguir, apresenta as fontes de riscos caracterizadas por operação 

realizadas no Porto de São Sebastião. 

 

Tabela 2.1-1 – Fontes de Risco de Vazamentos para o Porto de São Sebastião 

Tipo de 
operação 

Tipo de 
equipamento 

envolvido 

Tipo de óleo 
envolvido 

Capacidade máxima estimada de óleo, 
incluindo combustíveis e lubrificantes 
dos navios previstos para operar na 

instalação 

Navios 

Atracação Navio Cargueiro 
Óleo Combustível Marítimo 

(bunker) 
600 m³ 

 

Manobras Navio Cargueiro 
Óleo Combustível Marítimo 

(bunker) 
600 m³ 

 

Abastecimento 

Abastecimento Caminhão tanque Gasolina/ Diesel Marítimo 15 m³ 

Carga e Descarga 

Carga e 
Descarga 

Guindaste Óleo Combustível 1 m³ 

Movimentação de resíduos e fornecimento de rancho para embarcações 

Carga e 
Descarga 

Tambor 
Óleo Combustível/Óleo 

lubrificante 
0,2 m³ 
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2.2 Hipóteses acidentais 

As hipóteses acidentais apresentadas na sequência foram extraídas da Análise Preliminar 

de Riscos (APR), realizadas para as operações portuárias do Porto Público de São Sebastião em 

Março de 2015 e revisadas de acordo com o histórico de revisões constante no Programa de 

Gerenciamento de Riscos – PGR. Abaixo são apresentadas todas as hipóteses acidentais 

pertinentes ao PEI e Anexo a este documento segue a APR elaborada. 

 

Tabela 2-1 - Hipóteses Acidentais para o Porto de São Sebastião 

Hipótese 

(N°) 
Descrição 

Volume  

(m³) 

1 Transbordo do sistema de Separação Água Óleo – SAO. 1 

2 Colisão de navio com o píer ou guindaste 600 

3 Colisão do navio rebocador com o píer ou outras embarcações. 10 

4 Colisão da lancha de apoio com o píer ou outras embarcações. 0,2 

5 Vazamento de óleo hidráulico dos guindastes no mar 1 

6 Derrame de resíduos oleosos para o mar 1 

7 Derrame de resíduos de navios 1 

8 
Derrame de combustível para o mar durante a operação de abastecimento de 

equipamentos 

0,05 

9 Ruptura catastrófica do caminhão-tanque 15 

10 Derrame de óleo de guindaste para o mar 1 

 

 
2.3 Descarga de pior caso 

Em cumprimento à Resolução CONAMA Nº 398/2008, no que se refere ao cálculo do 

volume de descarga do pior caso, foi considerado cenário de acidente com o navio durante as 

manobras de atracação como potenciais origens de descargas para o mar. 

O cálculo do volume de pior caso para acidentes com navios é feito utilizando o critério 

da CONAMA Nº 398, a seguir descrito: 

Vpc = V1 

Onde: 

Vpc = volume do derramamento correspondente à descarga de pior caso 

V1 = capacidade máxima do tanque, equipamento de processo ou reservatório de maior 

capacidade (1) 
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Vpc = 600 m³ 

Para a determinação da descarga de pior caso foi utilizada a embarcação Luminous Ace 

(IMO 9110107) que opera no Porto de São Sebastião e apresenta por volume do maior tanque 

555 m³. 

 

3. INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA RESPOSTA 

3.1. Sistemas de alerta a derramamentos de óleo e comunicação da emergência 

Qualquer trabalhador portuário ou terceiro que evidencie a ocorrência de quaisquer 

eventos anormais deve imediatamente comunicar a Guarda Portuária/CEATE, que passará as 

informações sobre o tipo da ocorrência e sua severidade ao coordenador de emergência, para 

tomar às medidas necessárias para a ação de combate. 

O sistema de alarme a ser usado no Porto de São Sebastião, é composto por buzina a ar 

e sistema de comunicação (telefone fixo, celular, rádio VHF e/ou telefone ramal, email e 

megafone). Quando há um alerta sobre a presença de óleo de algum equipamento operacional, 

acidente ambiental estão orientados a informar o alerta ao Guarda Portuária/CEATE, que em 

seguida avisa o Coordenador de emergência e ou líder de emergência. 

A detecção da emergência é realizada visualmente no local por qualquer empregado da 

Companhia Docas de São Sebastião ou ainda pela comunidade portuária, ou através do Centro de 

Controle Operacional - CCO da Guarda Portuária que foi implantado para atender ao ISPS-Code, 

o que possibilita a detecção de situações de emergências, através das imagens captadas pelas 

câmeras instaladas em toda área portuária. O sistema possui recursos de movimentação 

multidirecional de câmeras, nitidez de imagem, gravação e recuperação que torna possível a 

detecção de emergências pela área do Porto. Foram instaladas 47 câmaras em locais estratégicos, 

o que contribuirão para o acionamento dos Planos de Emergência.  

Após a detecção são realizadas as comunicações de emergência por meio de telefone fixo 

através do número (12) 3892-1899 ramal 2147, ou por rádios VHF Marítimo Canal 16 e Canal 

Fechado 1, ou pessoalmente a qualquer empregado da Companhia Docas ou no CEATE. 

Vale ressaltar que para qualquer tipo de emergência (nível 1, 2 ou 3) onde ocorra dano 

ambiental, os órgãos ambientais serão comunicados por meio dos telefones de contato dispostos 

no Anexo IX. 
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Caso haja a confirmação da emergência, o Coordenador de Emergências, ou seu 

substituto, aciona a Estrutura Organizacional de Resposta – EOR para adoção das ações de 

controle previstas neste Plano, de acordo com o porte do incidente. 

Assim que identificado a emergência, cabe ao responsável pelo turno no CEATE adotar 

as seguintes providências: 

 Suspender o acesso de pessoas e veículos; 

 Aumentar o rigor no controle e registro de saída de pessoas e veículos; 

 Contatar os telefones de emergência e a Coordenação do PEI, seguindo as 

instruções a partir daí; 

 De forma geral, devem ser adotadas as seguintes providências: 

 Isolamento da área e facilitação do acesso às viaturas de atendimento permitindo 

livre acesso aos bombeiros, polícia, socorro médico e grupos de apoio; 

 Em caso da presença de órgãos de imprensa, seus representantes deverão ser 

tratados com toda a cortesia, mantendo-os em local seguro, para que, 

posteriormente a Companhia Docas de São Sebastião repasse as informações. 

O acionamento deverá atender os procedimentos do Fluxo de Comunicação, conforme 

apresentado a seguir. 

Quando identificado que o evento acidental teve sua origem nas atividades dos 

Operadores Portuários, caberá o acionamento do respectivo operador para adoção das ações de 

resposta, ficando o CEATE no apoio destas, conforme a Figura 3.1-1 - Fluxograma de 

Acionamento a Emergência. 

Extrapolando a capacidade de resposta do operador portuário ou constatado que a 

emergência não foi controlada, a Companhia Docas através do Coordenador do PEI, poderá 

acionar o PAM – Plano de Auxílio Mutuo e ou Plano de Área do Porto Organizado de São 

Sebastião – PA / POSS para atuar de forma complementar ou assumir a emergência, conforme a 

Figura 3.1-2. 
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Figura 3.1-2 - Fluxograma de Acionamento a Emergência (1/3). 
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Figura 3.1-2 - Fluxograma de Acionamento a Emergência (2/3). 
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Figura 3.1-2 - Fluxograma de Acionamento a Emergência (3/3). 
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3.2. Comunicação do incidente 

Uma vez confirmado qualquer tipo de vazamento de óleo e derivados na área de atuação 

do Porto Público de São Sebastião, que possa se constituir numa emergência ambiental afetando 

o meio natural ou as comunidades, deverá ser feita a comunicação aos Órgãos Ambientais 

Competentes (CETESB e IBAMA), à Capitania dos Portos, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, 

conforme modelo apresentado no Anexo VIII. A comunicação à Agência Nacional de Petróleo 

(ANP) deve ser realizada conforme o modelo para comunicação a ANP e conter no mínimo as 

informações exigidas pela Portaria ANP nº. 3, de Janeiro de 2003. 

3.2.1 Comunicação Interna 

A comunicação do incidente, quando apresentar proporções que possam ser atendidas 

internamente ao Porto, deverá seguir o fluxograma apresentado na Figura 3.1-2 acima. 

O CEATE é responsável pelo atendimento e tratamento das comunicações recebidas 

através do ramal de emergência. 

Os integrantes do CEATE dirigem-se para os respectivos pontos de encontro, 

previamente identificados na instalação. Os demais empregados são comunicados por meio de 

boletins internos, no mínimo, no início e após o encerramento das ações de controle do incidente. 

3.2.2 Comunicação Externa 

No caso de necessidade de comunicação formal da emergência a outras instituições 

públicas e/ou externas, poderão ser utilizados outros meios de comunicação, conforme seja 

aplicável. As entidades externas a serem comunicadas e/ou acionadas de acordo com a situação 

são: 

 CETESB 

 IBAMA 

 Centro de Emergência do TEBAR (CRE) 

 Coordenador do Plano de Área do Porto Organizado; 

 Corpo de Bombeiros; 

 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; 
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 Instituto Argonautas; 

 Grupamento de Bombeiro Marítimo – GBMar; 

 Núcleo Especializado de Polícia Marítima – NEPOM; 

 Aduana da Receita Federal;  

 Praticagem; 

 São Sebastião Rádio; 

 Defesa Civil Municipal; 

 Prefeitura (Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM); 

 Policia Militar; 

 Policia Rodoviária Estadual; 

 Polícia Rodoviária Federal; 

 Polícia Ambiental; 

 APA Marinha do Litoral Norte; 

 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio; 

 Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo – CEBImar; 

 Concessionárias (Água/Esgoto/Energia Elétrica, etc.); e 

 Outras instituições direta ou indiretamente relacionadas ao incidente. 

 
Os modelos de formulários para comunicação externa do incidente encontram-se no 

Anexo VIII. Os telefones e fax para contato estão relacionados no Anexo IX. 

A Companhia Docas de São Sebastião tem a responsabilidade de comunicar e divulgar à 

imprensa o incidente, bem como as ações de combate e controle conforme o andamento da 

emergência. 

A comunicação do incidente será realizada por meio de nota à imprensa (Anexo X) 

elaborada pela Assessoria de Comunicação após autorização do Coordenador do PEI. Durante as 

operações de campo, somente pessoas designadas pela Coordenação do PEI estão autorizados a 

dar entrevistas à imprensa, sempre com o apoio da mesma. 

De acordo com o critério da Coordenação do PEI e Comando Geral das operações de 

resposta às emergências que é formado pelas autoridades públicas, serão estabelecidos horários e 

locais específicos para realização de coletiva com os representantes da imprensa presente no 

local do acidente. Entrevistas fora dos horários de coletivas serão concedidas mediante 
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autorização da Coordenação do PEI e Comando Geral, desde que não impliquem em 

descontinuidade das ações de resposta. 

3.3. Estrutura Organizacional de Resposta (EOR)  

A estrutura Organizacional de Resposta - EOR – do Porto Público de São Sebastião é a 

mesma para qualquer cenário previsto nesse PEI e é mobilizada assim que constatada a 

emergência. As ações para mobilização das equipes envolvidas são imediatas, independente do 

horário e dia da semana. 

A EOR é acionada total ou parcialmente para atendimento a todos os cenários acidentais 

referenciados no PEI, conforme a magnitude do incidente e o andamento das ações de controle, 

conforme descreve o fluxograma de acionamento do PEI, apresentado anteriormente neste 

documento. Para quaisquer dos casos, o comando das ações iniciais é de responsabilidade do 

Coordenador de Emergências. O fluxograma apresenta ainda o contato de todos os integrantes da 

EOR. 

Para quaisquer dos casos de incidentes de poluição por óleo, o comando das ações iniciais 

é de responsabilidade do Coordenador de Emergências. Ao chegar ao local da emergência, o 

Coordenador do PEI assume o Comando de Operações reportando-se ao Comando Geral da 

Emergência do qual fazem parte a demais autoridades públicas presentes no local. 

 

A Figura 3.3-2 apresenta a Estrutura Organizacional de Resposta, bem como as relações 

entre seus elementos constitutivos da EOR.  

Em todas as instalações, deverá ser distribuído estrategicamente quadros contendo o 

fluxograma de atendimento a emergência cuja finalidade é agilizar a mobilização dos grupos de 

ação.  
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Figura 3.3-1 – Estrutura Organizacional de Resposta – EOR. 

 
Vale destacar que o Comitê de Gerenciamento de Crise é formado pelo Coordenador do 

PEI, pelo Diretor de Operações Portuárias e demais Diretorias e Gerências corporativas da 

Companhia Docas de São Sebastião, nos casos dos acidentes de pior caso previsto neste plano. 

 

3.3.1 Tempo Máximo Estimado para Mobilização do Pessoal 

Todos os empregados poderão integrar a EOR, sendo que suas atribuições e 

responsabilidades serão definidas de acordo com sua função, qualificação técnica e treinamentos 
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específicos e podem ser mobilizados para as operações de controle da emergência. Nesses 

incidentes, as pessoas deixam suas funções normais na estrutura organizacional da empresa e 

passam a integrar unicamente a EOR. 

As pessoas-chaves citadas no plano são designadas em quantidade que possibilite 

assegurar o acionamento da EOR sem perda de eficácia, ainda que uma ou outra não esteja 

disponível imediatamente, sendo de 24 horas o tempo máximo para mobilização do pessoal e 

completa implantação da EOR. 

 

3.3.2 Tarefas das Equipes da EOR 

A seguir são descritas sucintamente as tarefas específicas de cada grupo definido na 

EOR. Dependendo do caso poderão ser desenvolvidas outras tarefas julgadas, pelos responsáveis 

de cada área de atuação, como necessárias às situações específicas.  

a)  Coordenador do PEI do Porto de São Sebastião 

A Coordenação do PEI ou designado, sendo responsável pela coordenação das ações de 

emergência, gerenciando a atuação de todos os recursos, tanto internos como externos, para 

minimizar os danos à comunidade portuária, ao patrimônio, a vizinhança e ao meio ambiente. 

Suas atribuições compreendem: 

 Mobilizar o Comitê de Gerenciamento de Crise para as emergências do pior caso e 

atuar em conjunto com o Diretor de Gestão Portuária; 

 Centralizar, em plena articulação com os demais envolvidos, o repasse de 

informações ao Comitê de Gerenciamento de Crise; 

 Reportar informações sobre a emergência às demais Diretorias do Porto Público de 

São Sebastião e autoridades externas; 

 Solicitar ao Grupo de Apoio suprimentos e mobilização de recursos adicionais e 

socorro às vítimas; 

 Solicitar que sejam comunicados os demais órgãos públicos competentes (Ministério 

do Trabalho e Emprego, IBAMA, CETESB, Capitania dos Portos, Prefeitura, entre 

outros); 
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 Gerir a comunicação interinstitucional com os níveis hierárquicos superiores dos 

demais órgãos públicos envolvidos em nível Estadual e Federal e internacional; 

 Gerir a divulgação de informações para a comunidade e órgãos de imprensa; 

 Acionar o Plano de Área; 

 Comunicar o setor de operação do cais, a guarda portuária, a manutenção, operador 

portuário e o OGMO; 

 Dirigir-se ao local designado como Posto de Comando para o acompanhamento e 

tomada de decisões quanto ao desenvolvimento das ações de controle e mitigação dos 

riscos; 

 Avaliar as ações já tomadas; 

 Acompanhar e avaliar as ações de repostas; 

 Realizar a paralisação das atividades portuárias como medida de segurança; 

 Promover investigação das causas da emergência e propor medidas de melhoria; 

 Definir o gerenciamento de resíduos gerados durante as emergências; 

 Durante a emergência comunicar ao órgão ambiental caso tenha constatado danos 

ambientais; 

 Realizar reuniões internas e/ou externas de avaliação crítica pós-acidente e promover 

medidas de melhoria; 

b) Assessoria Jurídica  

A Assessoria Jurídica será acionada em emergências consideradas como de pior caso 

quando solicitado pelo Coordenador do PEI, devendo responder pelas atividades de apoio aos 

desdobramentos de ordem jurídica por consequência dos cenários emergenciais previstos no 

Plano. Portanto, tem como atividades: 

 Manter o banco de dados com o cadastro dos promotores atuando na região, com 

meios de comunicação dos gabinetes de cada autoridade; 
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 Estabelecer procedimento formal para o trato jurídico das piores consequências de 

cada cenário emergencial previsto no Plano, definindo atitudes, postura e condutas a 

serem assumidas; e 

 Acompanhar e representar a Companhia Docas de São Sebastião perante as 

autoridades policias e judiciárias, quando relacionado aos episódios emergenciais. 

c)  Assessoria de Meio Ambiente  

Trata-se de um subgrupo do Grupo de Execução composto por técnicos com treinamento 

e conhecimentos sobre meio ambiente, que tem como atribuição: 

 Auxiliar as demais equipes de execução no monitoramento e avaliação dos impactos 

ambientais; 

 Subsidiar a equipe combate e definir preliminarmente as áreas ambientalmente 

sensíveis; 

 Gerenciar todos os resíduos oriundos das ações de resposta; 

 Definir e operacionalizar a descontaminação de recursos e equipamentos; 

  Solicitar a contratação emergencial de empresa especializada em manejo de animais 

oleados; 

 Definir pontos e coletar amostras de solo e água quando necessário; 

 Subsidiar e acompanhar autoridades públicas de meio ambiente; 

 Operacionalizar as ações pós-emergenciais de recuperação ambiental de ambientes 

degradados. 

d) Comitê de Gerenciamento de Crise 

O Comitê de Gerenciamento de Crise tem por objetivo fornecer a logística necessária 

para contenção da emergência e recuperação dos danos causados às instalações e ao meio 

ambiente em decorrência da emergência. 
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O Diretor de Gestão Portuária é a autoridade máxima da CDSS em caso de emergências é 

o responsável pela Coordenação do Comitê de Gerenciamento de Crise, Assessoria Jurídica e 

Assessoria de Imprensa. 

Durante a ausência da Diretoria do Porto Público de São Sebastião, quem assume suas 

atribuições como suplente é o Gerente de Meio Ambiente. 

Cabe à Diretoria exercer o Comando Geral das operações para os cenários de emergência 

previstos neste PEI em conjunto com o Coordenador de Emergência, sendo que em determinadas 

condições será acionado o Comitê de Gerenciamento de Crise devido a sério comprometimento 

da saúde e integridade física da comunidade portuária, do patrimônio, da imagem do Porto 

Público de São Sebastião e do meio ambiente ou da comunidade. 

A administração do Comitê de Gerenciamento de Crise é realizada pelo Diretor de Gestão 

Portuária e possui as seguintes atribuições: 

 Apoio de engenharia para obras emergenciais; 

 Gestão dos aspectos relativos à força de trabalho; 

 Apoio e suporte as ações dos grupos de emergência; 

 Alocação de recursos materiais e humanos internos suplementares; 

 Controle operacional; 

 Definição de estratégia para manutenção do negócio em caso de paralisação parcial 

ou total das atividades portuárias; 

 Definição da estratégia de comunicação com os clientes; 

 Definição de alternativas para clientes em caso de paralisação; 

 Alocação de verbas extraordinárias; 

 Aquisição de recursos materiais e humanos externos suplementares; 

 Apoio operacional. 
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O Comitê de Gerenciamento de Crise será acionado em emergências do nível 3, em 

função da existência ou da possibilidade de risco. 

São integrantes do Comitê: a Diretoria de Gestão Portuária, o Coordenador do PEI, o 

Diretor Presidente e o Diretor de Administração e Finanças. Eventualmente, as autoridades 

públicas de maior escalão poderão integrar o Comitê. 

e) Assessoria de Imprensa 

A Assessoria de Imprensa será exercida por pessoa treinada e capacitada responsável pela 

Comunicação Social, ou no seu impedimento, por pessoa designada pela Diretoria da 

Presidência, a quem compete: 

 Atuar no campo da comunicação com todas as partes interessadas sob orientação do 

Coordenador do PEI; 

 Comunicar os clientes e colaboradores em caso de alguma alteração em função da 

emergência; 

 Manter comunicação com o cliente, visando mantê-lo informado em caso de 

possíveis paralisações em função de uma emergência; 

 Recepcionar os representantes dos órgãos de imprensa; 

 Prestar as informações pertinentes sobre a emergência e ações em andamento; 

 Elaborar o press release (comunicado de imprensa) para divulgação à mídia; 

 Acompanhar as notícias veiculadas na mídia; 

 Prestar esclarecimentos às lideranças da comunidade;  

 Preservar a imagem da empresa perante a opinião pública. 

f)  Grupo de Apoio 

A Coordenação do Grupo de Apoio será exercida pelo Gerente de Serviços e Obras e é 

responsável pelo suporte ao atendimento emergencial. Tem por atribuição fornece toda a 

infraestrutura de apoio às ações de contingência, ou seja, resgate e socorro às vítimas (externo), 

recursos financeiros, comunicação, transporte de equipamentos e pessoas, suprimento de 
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recursos materiais, contratação de mão de obra e socorro médico solicitado pelo Coordenador do 

Grupo de Apoio ou Coordenador de emergência. 

Conforme o andamento e necessidades da emergência, o coordenador do PEI poderá 

solicitar que outras gerências sejam envolvidas nas ações de resposta, tais como Gerência de 

Relações Corporativas, Controladoria e Desenvolvimento. 

São atribuições do Grupo de Apoio: 

 Disponibilizar os recursos financeiros solicitados pelo Coordenador do Grupo de 

Execução ou Coordenador do PEI; 

 Estabelecer procedimento formal de conduta para viabilizar a disponibilidade de 

caixa permanente para fazer frente a gastos emergenciais a serem pagos em espécie, 

no ato de eventuais contratações, ou mesmo para contratações a serem efetivadas 

por financiamento dos recursos; 

 Contratar, em caráter excepcional, recursos materiais (equipamentos, materiais, 

serviços) e recursos humanos (contratação de pessoal, oferecer retaguarda no 

atendimento médico e assistência social); 

 Contratar serviços, equipamentos, transporte, alimentação, estadia, atendimento 

médico hospitalar, etc.; 

 Verificar possíveis alternativas para operação do Porto Público de São Sebastião; 

 Estabelecer procedimento para atender todas as demandas previstas, tais como: 

fornecedores, preços, pessoas de contato, além de meios de comunicação comercial, 

residencial e pessoal; 

 Manter banco de dados atualizado de empresas de contratação de mão de obra para 

atividades de relacionadas ao combate e restabelecimento da anormalidade; 

 Realizar anualmente treinamento para verificar o pronto atendimento do previsto no 

contrato; 

 Manter banco de dados atualizado com especialidades médicas atendidas nos 

hospitais, clínicas e pronto socorro da região; 



 

 

PEI – Plano de Emergência Individual  Porto de São Sebastião 3-54

 Manter banco de dados atualizado com nome, especialidade, endereço e telefone 

comercial e pessoal de médicos, terapeutas, psicólogos, assistentes sociais e outros 

profissionais relacionados ao tratamento de acidentados;  

 Estabelecer procedimento para atualização das informações dos referidos bancos de 

dados. 

g) Coordenador de Emergências 

A Coordenação de Emergências será exercida pelo Técnico de Segurança do Trabalho da 

Companhia Docas de São Sebastião (Coordenador da Brigada de Emergência do porto), sendo 

responsável pela coordenação das ações de emergência, gerenciando a atuação de todos os 

recursos, tanto internos como externos, para minimizar os danos aos funcionários, ao público, à 

propriedade e ao meio ambiente. 

Compete a essa Coordenação determinar em cada momento da ocorrência as ações a 

serem adotadas, tomando decisões, como autorização de evacuação e solicitação de ajuda 

externa. 

Suas atribuições compreendem: 

 Dirigir-se ao local designado como Posto de Comando para o acompanhamento e 

tomada de decisões quanto ao desenvolvimento das ações de controle e mitigação dos 

riscos; 

 Decidir em conjunto com o Coordenador do CEATE as ações necessárias para 

permitir o controle da emergência e a mitigação dos seus efeitos; 

 Acionar a Coordenação do PEI para controle do tráfego e acesso às áreas de atuação 

das equipes de intervenção; 

 Centralizar, em plena articulação com os demais envolvidos, o repasse de 

informações ao Coordenador do PEI; 

 Solicitar recursos adicionais ao Coordenador do PEI; 
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 Efetuar vistoria terrestre, marítima ou aérea para quantificar e qualificar o evento 

acidental (quantidade vazada e área atingida) em consonância com os órgãos 

ambientais; 

 Centralizar as informações de campo relatadas pelo Coordenador de Execução; 

 Gerir a obtenção dos recursos materiais e humanos quando extrapolado o nível de 

decisão das coordenações de execução e apoio;  

 Decidir, ouvido ao Coordenador do CEATE e demais autoridades envolvidas, sobre a 

paralisação das atividades portuárias como medida de segurança; 

 Promover investigação das causas de acidentes e propor medidas de melhoria; 

 Gerir o banco de dados de acidentes; 

 Definir, ouvido os órgãos públicos competentes, o gerenciamento de resíduos gerados 

durante as emergências; 

 Promover a revisão periódica ou por demanda do PEI; 

 Promover a divulgação interna e externa do PEI; 

 Promover treinamento teórico e prático dos integrantes do plano 

 Prever e planejar o revezamento das equipes de trabalho; 

 Definir o porte da emergência e acionar o Coordenador do PEI; e 

 Repasse do comando e apoio ao Coordenador do PEI em emergências consideradas 

como de pior caso. 

h) Grupo de Manutenção 

Trata-se de um subgrupo do Grupo de Execução composto por pessoas com treinamento e 

conhecimentos sobre manutenção, que tem como atribuição: 

 Realizar manutenções preventivas dos equipamentos, embarcações e viaturas; 

 Realizar verificações diárias e mensais dos equipamentos, materiais e embarcações; 
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i) Guarda Portuária 

O responsável pela Guarda Portuária, quando constatado uma situação de emergência e 

solicitado pelo Coordenador de emergência, deve dirigir-se imediatamente à sala da Estrutura 

Organizacional de Resposta ou designar um representante, para o cumprimento das seguintes 

atribuições: 

 Prover a evacuação/abandono do local da emergência, orientando as pessoas dirigir-

se ao ponto de encontro definido pelo coordenador de emergência;  

 Providenciar e executar o isolamento do local do evento, delimitando as áreas 

quente, morna, fria e a zona de exclusão, sob a orientação do coordenador de 

emergência; 

 Restringir o acesso de pessoas e veículos trafegando pelo local;  

 Prover facilidade no trânsito e no acesso de veículos envolvidos na emergência;  

 Receber e orientar os órgãos intervenientes até o local determinado pelo 

Coordenador de emergência ou pelo coordenador do PEI;  

 Garantir a retirada de funcionários e terceiros com urbanidade e segurança;  

 Prover levantamento das pessoas que acessaram e permanecem no porto no 

momento do acionamento da emergência; 

 Realizar contagem das pessoas que deixarem o porto no momento da emergência; 

 Prover buscas em áreas adjacentes às pessoas que não deixarão o porto;  

 Registrar toda entrada e saída de pessoas, máquinas e equipamentos (se possível 

segregado) pós o acionamento da emergência; 

 Reportar todas as atividades realizadas ao coordenador de emergência ou 

coordenador do PEI;  

 Registrar as ações de resposta referentes à sua atuação; 

 Registros fotográficos;  

 Participar dos treinamentos do PEI. 
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j) Operador Portuário 

 Quando constatado uma situação de emergência, o responsável pelo SMS ou o 

representante designado, deve: 

 Acionar sua brigada de emergência e informar a ocorrência ao CEATE do Porto 

Público de São Sebastião; 

 Dirigir-se imediatamente a sena, avaliar a situação e tão logo iniciar os primeiros 

atendimentos assegurando a evacuação/abandono do local da emergência, 

orientando as pessoas a dirigir-se ao ponto de encontro definido pelo cargo 

hierárquico mais alto no local da emergência ou conforme sua experiência, se não 

houver nenhum responsável pela área; 

 Apoiar o CEATE na coordenação do atendimento da emergência, até a chegada do 

coordenador de emergência;  

 Se apresentar na Sala da Estrutura Organizacional de Respostas para posicionar 

sobre o ocorrido ou ser instruído do mesmo; 

 Analisar a emergência, colhendo informações dos envolvidos; 

 Dar apoio às atividades da Equipe de Combate a Emergência, disponibilizando 

máquinas e equipamentos para utilizar na emergência;  

 Entrar em contato como representantes/donos da carga;  

 Em caso de emergência envolvendo carga perigosa, entrar em contato com a Receita 

Federal, para solicitar a liberação de abertura do contêiner;  

 Providenciar a logística e o remanejo de mercadorias e equipamentos que possam 

sofrer danos em decorrência da emergência;  

 Proceder a retirada de todas as cargas que possam oferecer perigo de agravamento a 

emergência;  

 Se tratando de emergência durante a operação portuária a bordo, acionar a agência 

marítima responsável e prover inspeção; 
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 Havendo vítimas na empresa, providenciar a abertura da Comunicação de Acidente 

de Trabalho - CAT;  

 Reportar todas as atividades realizadas ao coordenador de emergência;  

 Registrar as ações de resposta referentes à sua atuação; 

 Registros fotográficos; 

 Participar dos treinamentos do PEI. 

k) Coordenador CEATE 

 A Coordenação do CEATE, será realizada por profissional com conhecimento em 

gestão de atendimento a emergência gerenciando os recursos internos, para 

manutenção e gestão dos equipamentos e acessórios utilizados em emergências pela 

área do Porto. Compete ao Coordenador do CEATE: 

 Cumprir os procedimentos operacionais de respostas sobre orientação do 

Coordenador de Emergência; 

 Prover o cumprimento do Plano de manutenção de máquinas, equipamentos e 

acessórios utilizados em emergência; 

 Informar o Coordenador de Emergência sobre os recursos necessários para 

cumprimento das demandas; 

 Realizar treinamento prático e teórico de todos envolvidos no Plano de Emergência 

Individual; 

 Administrar o quadro de pessoal integrantes do CEATE; 

 Atender as demandas requeridas pelos Coordenadores de Gestão e de Emergências; 

 Substituir o Coordenador de Emergências na sua ausência sobre orientação do 

mesmo. 

 Dirigir-se ao local designado como Posto de Comando para o acompanhamento e 

tomada de decisões quanto ao desenvolvimento das ações de controle e mitigação dos 

riscos; 
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 Decidir em conjunto com o Coordenador de Emergência as ações necessárias para 

permitir o controle da emergência e a mitigação dos seus efeitos; 

 Centralizar, em plena articulação com os demais envolvidos, o repasse de 

informações ao Coordenador de Emergência; 

 Solicitar recursos adicionais ao Coordenador de Emergência; 

 Efetuar vistoria terrestre, marítima ou aérea para quantificar e qualificar o evento 

acidental (quantidade vazada e área atingida) em consonância com os órgãos 

ambientais; 

 Definir as equipes e frentes de trabalho; 

 Monitorar e registrar o desempenho dos trabalhos; 

 Monitorar e registrar a utilização de recursos; 

 Zelar pelos equipamentos utilizados em emergências, acompanhando a eficiência dos 

mesmos e promovendo sua manutenção em conjunto com a equipe de atendimento, 

sempre que necessário; e  

 Definir o porte da emergência em conjunto com o Coordenador de Emergência. 

l) Grupo de Combate a Incêndio 

Quando constatado uma situação de emergência o brigadista, deve: 

 Acionar o Centro de Atendimento a Emergências - CEATE; 

 Dirigir-se ao ponto de encontro, onde tomarão conhecimento do local sinistrado, 

partindo em seguida para o local da emergência; 

 Ao chegar ao local da emergência, os brigadistas deverão fazer uma avaliação da 

situação, levando em consideração a segurança, o cenário e a cena, conforme sua 

experiência e treino e, preparar meios de combate que se fizerem necessários, sem, 

porém acioná-los até que seja ordenado pelo líder da brigada, atendendo ao cargo 

hierárquico mais alto no local da emergência ou acionando-o conforme sua 

experiência, se não tiver nenhum responsável pela área; 
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 A primeira prioridade da Brigada de Emergência é o isolamento da área, caso o esteja 

com principio de incêndio utilizar o extintor para apaga-lo. Em seguida deve buscar 

informações ou hipóteses que indiquem vítimas no local e faça sua retirada; 

 A segunda prioridade da Brigada de Emergência é o definir área quente, morna e fria. 

Deve controlar o avanço do sinistro, procurando isolar em uma área que facilite os 

trabalhos; 

 A terceira prioridade da Brigada de Emergência é o confinamento. Deve manter o 

controle da situação; 

 A quarta prioridade da Brigada de Emergência é a extinção. Momento em que o 

sinistro é eliminado; 

 A quinta prioridade da Brigada de Emergência é o rescaldo. Após o término da 

emergência, o brigadista assegura-se da segurança do local e passa procurar outras 

situações que possam ressurgir a emergência; 

 Manter os padrões de segurança e saúde dos trabalhadores nas frentes de atuação;  

 Registrar todas as ações de resposta referentes à sua atuação e encaminhar para o 

Coordenador de emergência.  

 Além das ações acima, caberá ao líder da brigada: 

 Acompanhar e avaliar as ações de repostas; 

 Orientar as manobras necessárias ao combate/controle da emergência; 

 Informar ao Coordenador de Emergência as situações de risco e dos resultados do 

monitoramento ao entorno das áreas atingidas; 

 Solicitar ao Coordenador do PEI a necessidade de reforços externos; 

 Manter a segurança dos trabalhadores nas frentes de atuação;  

 Adotar medidas preventivas objetivando a integridade dos equipamentos utilizados no 

combate a emergência e treinamento contínuos de seus operadores. 
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3.4. Equipamentos e Materiais de Resposta 

Os equipamentos e recursos materiais encontram-se alocados estrategicamente na base do 

CEATE. 

O Porto Público de São Sebastião dispõe de equipamentos e materiais para o combate à 

poluição, no mar e em terra, por hidrocarbonetos, como estabelecido na Lei nº 9.966, de 28 de 

Abril de 2000, e na Resolução 398/2008 do CONAMA. Além dos recursos armazenados em sua 

unidade, a Companhia Docas compõe o Plano de Área do Porto Organizado e também o Plano 

de Ajuda Mútua, possibilitando o compartilhamento de recursos adicionais em casos de 

emergências cujos recursos do CEATE eventualmente não sejam suficientes para atender a 

emergência. 

Os equipamentos e materiais de resposta, incluindo EPI, identificados pelo nome, tipo, 

características operacionais e quantidade estão apresentados no Anexo XI. Tais recursos são 

acessáveis e controláveis durante as emergências através de procedimentos específicos 

disponíveis na base CEATE e a relação dos equipamentos disponíveis é atualizada 

constantemente pela equipe do CEATE.  

O tempo para início da mobilização de recursos na área do Porto é imediato, uma vez que 

a base do CEATE encontra-se dentro de suas instalações, à beira do cais. Vale destacar que, para 

qualquer local do Porto Público de São Sebastião, o tempo para chegada das equipes e recursos 

materiais está em consonância com as premissas estabelecidas na Resolução CONAMA nº 

398/2008. 

As limitações para uso dos equipamentos e materiais encontram-se relacionadas no 

Anexo XII. 

3.5. Procedimentos Operacionais de Resposta 

Estão descritos os procedimentos operacionais previstos para controle e limpeza do 

derramamento de óleo para cada cenário acidental considerando-se os materiais e equipamentos 

de resposta disponíveis neste PEI (Anexo XI). Estes procedimentos operacionais serão 

executados sob a responsabilidade da Companhia Docas de São Sebastião, através do CEATE. 

Tais procedimentos têm também como objetivo identificar, controlar e extinguir as 

situações de emergência, no menor espaço de tempo possível, reduzindo a quantidade de produto 

vazado, objetivando proteger as pessoas e mitigar os danos ao meio ambiente e patrimônio 

próprio ou de terceiros. 
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As ações de controle da emergência terão prioridade sobre as demais atividades do Porto 

Público de São Sebastião e serão exercidas, em tempo integral e com dedicação exclusiva das 

equipes de combate enquanto durar o estado de emergência. 

O Grupo de Combate a Vazamentos a Incêndios deverá monitorar os índices de 

explosividade nas proximidades do local do incidente, atentando para a formação de atmosferas 

explosivas devido à emanação de vapores, visando à prevenção de riscos de incêndios e 

explosões. Caso necessário deverá solicitar que as Frentes de Trabalho eliminem e/ou controlem 

qualquer fonte de ignição que possam gerar riscos.  

Durante todas as operações de intervenção nas quais sejam detectados riscos de incêndio, 

deverá ser solicitada a presença do Corpo de Bombeiros com meios capazes de intervir na 

ocorrência de um incêndio. A empresa disponibilizará seus equipamentos de combate a incêndio 

e demais recursos para auxílio ao Corpo de Bombeiros. 

Caso haja vítimas, o seu atendimento no local do acidente e o acompanhamento são 

realizados pelo Grupo de Primeiros Socorros. As informações sobre recursos e serviços médicos 

de emergência estão disponíveis no (Anexo XIV). 

De forma a evitar qualquer interferência na zona do incidente ou quaisquer riscos para 

saúde e integridade física, deverá ser interditado a todas as pessoas estranhas às operações em 

curso o acesso aos locais onde são realizadas as ações de controle da emergência, permitindo 

apenas o acesso de pessoal e equipamentos e materiais estritamente necessários ao suporte destas 

operações. 

  As frentes de combate deverão tomar as medidas necessárias para evitar a poluição de 

áreas adjacentes ao local do incidente. Os Anexos XVI, XVII, XVIII, XIX e XX do presente 

plano orientam as ações de combate no em ambientes marinhos. 

Como suporte à tomada de decisão quanto aos procedimentos mais adequados de 

resposta, estão disponíveis os Mapas de Sensibilidade Ambiental a Vazamentos de Óleo Cartas 

SAO (Anexo VI). 

  De forma geral, todas as ações realizadas pelos grupos de intervenção direta são 

orientadas e comunicadas aos respectivos coordenadores, sendo centralizadas no Coordenador do 

de Emergências, que por sua vez age sob as orientações do Coordenador do PEI. O Coordenador 

do PEI é o responsável pela tomada de decisões em última instância e faz a articulação com as 

demais áreas da CDSS e autoridades públicas. 
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3.5.1 Procedimentos para Interrupção da Descarga de Óleo 

Este procedimento tem como objetivo estabelecer as ações operacionais para interrupção 

e controle da emergência para cada cenário acidental discutido no Capítulo 2, conjuntamente 

com equipamentos e materiais de resposta disponíveis no PEI Caso o vazamento ocorra em 

situações de colisão e/ou naufrágio de navios, o comandante responsável do mesmo deverá ser 

imediatamente contatado, e o procedimento de emergência interno ao navio deverá ser acionado.  

Devem ser interrompidas imediatamente as operações de abastecimento que estão sendo 

realizadas no local do vazamento ou nas áreas próximas possam contribuir para uma evolução 

crítica do cenário acidental. As operações de carga e descarga dos produtos movimentados pela 

embarcação também devem ser interrompidas. 

  Caso o vazamento ocorra em situações de colisão e/ou naufrágio de navios, o comandante 

responsável do mesmo deverá ser imediatamente contatado, e o procedimento de emergência 

interno ao navio deverá ser acionado.  

Confirmada a emergência, o supervisor ou responsável pela operação deve proceder às 

medidas cabíveis junto a Coordenação do PEI para minimizar o agravamento da ocorrência. 

O supervisor ou responsável pela operação deve acionar o Coordenador de Emergências 

que deslocará uma Equipe de Reconhecimento ao local do incidente para verificação da 

ocorrência. Esta equipe é composta pelo Líder de Emergências e técnicos do Grupo de 

Execução. 

Após a avaliação da emergência pela Equipe de Reconhecimento e repasse de 

informações, o Coordenador de Emergências enviará as Equipes de Execução ao local, e se 

necessário, convocará demais equipes da EOR e solicitará apoio de recursos externos mais 

próximos ao local (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos competentes). 

3.5.2 Procedimento para Contenção do Derramamento de Óleo 

Este procedimento tem como objetivo estabelecer as ações que devem ser aplicadas 

quando da ocorrência da situação de derramamento ou vazamento de óleo no Porto Público de 

São Sebastião, no Canal de São Sebastião e áreas costeiras atingidas, pelo Grupo de Execução da 

EOR quanto às medidas a serem tomadas na ocorrência de derramamento de óleo e derivados. 



 

 

PEI – Plano de Emergência Individual  Porto de São Sebastião 3-64

Deve ser orientado pelas Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo que indicam ambientes de 

maior e menor sensibilidade para proteção e definição de áreas de sacrifício, respectivamente. 

Para operações em ambientes de águas rápidas, a barreira de contenção deverá ser 

posicionada na água em ângulo de inclinação (θ) adequado à intensidade das correntes para 

evitar a fuga da substância (Figura 3.5.2-1). Neste caso, deverão ser identificadas áreas de 

recolhimento para onde o petróleo ou o seu derivado possa ser direcionado.  

Em caso de incidentes de poluição deve-se circundar a mancha com barreira enquanto se 

realiza o recolhimento do óleo derramado. Caso seja necessário, deve-se realizar a contenção por 

barreiras secundárias separadas entre si por distâncias adequadas de forma que os 

hidrocarbonetos sejam retidos por estas. A velocidade da deriva das barreiras poderá ser reduzida 

mediante a utilização de âncoras, segmentos de corrente ou outros materiais conforme a 

profundidade das águas. 

Caso necessário, são utilizadas barreiras absorventes para reduzir o efeito de arraste por 

baixo das barreiras. As barreiras instaladas em ângulo têm maior eficiência na contenção do 

produto do que as barreiras instaladas perpendicularmente. 

 

 

Figura 3.5.2-1 - Diferentes configurações para o posicionamento da barreira de contenção. 
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Diante do exposto, o Coordenador do CEATE em articulação com o Coordenador de 

Emergências define as estratégias de combate a serem utilizadas, levando-se em consideração a 

quantidade e o produto vazado e as áreas sensíveis vulneráveis. 

Após a definição das estratégias, o Coordenador do CEATE deve: 

• Acionar as frentes de combate conforme as características e a magnitude do 

incidente; 

• Definir os equipamentos necessários para contenção do produto vazado, 

preferencialmente na origem, protegendo prioritariamente as áreas sensíveis; 

• Solicitar recursos próprios ou de terceiros conforme o cenário. 

O Coordenador de Emergências deve manter contato permanente com as frentes de 

trabalho, avaliando a eficácia da resposta à emergência, assim como a manutenção da estratégia 

e das técnicas empregadas. 

Caso necessário, o Coordenador da Emergência deve solicitar o monitoramento aéreo que 

será realizado em consonância com o (Anexo XV). 

Caso o produto derramado atinja área externa ao Canal de São Sebastião, conforme 

previsto nas Simulações de Deriva de Mancha deve ser disponibilizado os recursos adicionais de 

forma a garantir uma resposta efetiva a este cenário. No entanto, este cenário deve ser ao 

máximo evitado, realizando todos os esforços para a contenção da mancha o mais próximo 

possível de sua fonte. 

Caso as condições meteorológicas e/ou operacionais sejam desfavoráveis ou possam 

comprometer a segurança do pessoal envolvido, em articulação com o Coordenador do PEI, o 

Coordenador de Emergências pode suspender as ações de combate, orientando a adoção de 

estratégias alternativas. E assim que a situação permitir, as ações de contenção serão retomadas.  

O Coordenador de Emergências deve articular-se com os órgãos ambientais e outras 

autoridades no local atingido, visando a otimização das operações de contenção. 

As decisões quanto a pontos de desvio de manchas, implantação de pontos de 

recolhimento em margens, devem levar em consideração não apenas aspectos operacionais, mas 

também a sensibilidade ambiental das áreas. Para isso deve ser sempre consultado o mapeamento 
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ambiental e, a decisão quanto a zonas de sacrifício deve ser tomada em conjunto com o órgão 

ambiental competente. 

As frentes de trabalho do Grupo de Execução devem posicionar os equipamentos de 

combate de modo adequado, garantindo o correto posicionamento (instalação) das barreiras de 

contenção e absorção no mar, verificando sempre se existe fuga do produto. Caso exista fuga de 

produto as barreiras devem ser reposicionadas ou adicionadas novas barreiras. 

Os grupos de execução devem analisar a eficácia das operações de contenção, mantendo 

contato direto com o Coordenador do CEATE, considerando ainda as limitações dos 

equipamentos de contenção a sua disposição frente às condições presentes no local do incidente. 

Durante a emergência, a Vigilância Patrimonial deve efetuar o isolamento da área, 

afastando todo o pessoal não envolvido, bem como gerenciar a logística de movimentação e 

estacionamento de veículos nas áreas atingidas. 

Deve-se garantir que os veículos com recursos e as ambulâncias tenham acesso livre ao 

local da emergência, observando os aspectos de segurança presentes. Esta ação deve ser tomada 

em conjunto com órgãos públicos, como a Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Defesa Civil, entre 

outros. 

O Coordenador do Grupo de Apoio deve providenciar transporte, alimentação, 

hospedagens às Frentes de Trabalho que estão atuando no atendimento a emergência. Deve 

também providenciar o transporte dos recursos materiais e humanos para o local de atendimento 

e outras facilidades para os componentes da Estrutura Organizacional de Resposta (banheiros 

químicos, água, protetor solar, barracas, etc.). 

O desvio e contenção dessas manchas são prioritários quando áreas habitadas, 

urbanizadas, de lazer, e outras áreas sensíveis de elevada biodiversidade estiverem ameaçadas. 

No caso do produto ficar restrito junto à área impactada (área próxima ao porto) como 

medida de prevenção contra incêndios, de imediato deve ser estabelecida uma área de segurança 

periférica em relação aos locais do derrame. Deve ser estabelecida, em conjunto com os órgãos 

competentes, uma zona de segurança onde só devem entrar pessoas estritamente indispensáveis 

às operações em curso e veículos ou equipamentos que não constituam risco de ignição. 
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3.5.3 Procedimento para Proteção de Áreas Vulneráveis 

Este procedimento tem como objetivo estabelecer as ações que devem vigorar quando da 

ocorrência de emergência para proteção das áreas vulneráveis. Visa apoiar os Coordenadores 

quanto às medidas a serem tomadas para proteção das áreas vulneráveis. 

O Coordenador do CEATE deve consultar os mapas disponíveis – Cartas SAO (Anexo 

VI) e Mapa de Vulnerabilidade (Anexo VII), identificando áreas ambientalmente sensíveis, 

levando em consideração os aspectos que podem facilitar a contaminação das áreas, tais como: 

maré, ventos, adequando as estratégias de combate. 

Estas estratégias incluem a instalação de barreiras contenção e/ ou absorventes a fim de 

evitar o espalhamento da contaminação, proteção de áreas e equipamentos de pesca, lazer, etc. O 

Coordenador de Emergências deve providenciar o deslocamento de uma equipe até as áreas 

ameaçadas para avaliação e reconhecimento da área e confrontação com as informações 

disponíveis nos Mapas de Sensibilidade Ambiental. 

O Coordenador de Emergências deve providenciar o monitoramento das áreas 

vulneráveis de forma a proteger de forma mais rigorosa as áreas passíveis de serem atingidas. As 

áreas prioritárias de proteção devem levar em conta tanto os critérios ambientais (áreas sensíveis, 

de elevada biodiversidade e de difícil limpeza) como também critérios socioeconômicos 

relevantes (pesca, lazer, concentração populacional). 

As estruturas artificiais do Porto de São Sebastião são formadas de enrocamentos 

artificiais abrigados. Pode-se dizer que os substratos heterogêneos como os presentes no Porto 

são mais vulneráveis devido a maior percolação e retenção do óleo. O ambiente mais 

heterogêneo propicia também maior complexidade das comunidades biológicas, ou seja, também 

é mais sensível do ponto de vista ecológico – o que deve ser considerado na definição da 

estratégia de proteção das áreas. 

Além das estruturas artificiais deve ser priorizada de proteção a planície de maré abrigada 

adjacente ao Porto com alto índice de sensibilidade ambiental. As planícies de maré são 

saturadas com água e apresentam pouco espaço intersticial que permita a percolação do óleo. No 

entanto, como se localizam em locais de baixo hidrodinamismo o tempo de permanência do óleo 

pode ser longo. Além disso, os impactos das atividades de limpeza podem aumentar a 

degradação do ambiente, fato que torna as planícies ambientes muito sensíveis.  
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Em observação às características dos ambientes e a dispersão da mancha, o Coordenador 

do CEATE deve orientar o Grupo de Combate a Vazamentos quanto aos procedimentos a serem 

adotados para proteção das áreas ameaçadas e à utilização dos equipamentos e materiais à sua 

disposição. O Coordenador também deve manter contato permanente com o Grupo de Combate a 

Vazamentos, a fim de avaliar e revisar a estratégia e as técnicas adotadas na proteção das áreas 

vulneráveis. Caso haja necessidade de acesso às áreas em que não exista o acesso disponível, as 

Frentes de Trabalho não devem realizar novos acessos, antes do órgão ambiental responsável 

pela área e/ou proprietário da área (no caso das propriedades privadas) autorizar e orientar a sua 

realização. A comunicação com o órgão ou proprietário da área deve ser realizada através do 

Coordenador de Emergências (quaisquer ações em tais áreas só devem acontecer seguindo-se as 

orientações do órgão ambiental competente). 

O Coordenador do Grupo de Apoio deve providenciar o transporte dos recursos materiais 

e humanos para as áreas ameaçadas e outras facilidades para a Estrutura Organizacional de 

Resposta 

Nos casos em que seja inevitável o toque nos ambientes, Coordenador de Emergências 

deve solicitar ao Grupo de Apoio a elaboração de um diagnóstico e uma avaliação da extensão 

da degradação. O diagnóstico e a avaliação devem ser realizados por especialistas da empresa 

e/ou de empresas especializadas em regime de urgência, a fim de que sejam estabelecidas as 

ações mais compatíveis com o grau de sensibilidade e as características particulares da área 

atingida, ações estas que permitam uma recuperação ambiental eficiente da área. Além disso, se 

aplicável, deve ser estabelecido em articulação com o órgão ambiental competente um plano de 

monitoramento da área. 

3.5.4 Procedimento para Monitoramento da Mancha de Óleo Derramado 

Este procedimento tem por objetivo estabelecer as ações de monitoramento que devem 

vigorar quando da ocorrência de emergência. Visa também orientar o Coordenador de 

Emergências e do Grupo de Apoio quanto às medidas a serem tomadas para realização dessa 

ação. 

O Coordenador de Emergências deve elaborar uma rotina de monitoramento de todas as 

ações envolvidas no atendimento à emergência, principalmente as ações ligadas diretamente ao 

combate. 
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A rotina deve contemplar monitoramento visual. Este monitoramento pode ser realizado 

por meio de sobrevoos diários, embarcações, inspeções terrestres, fotografias, consulta a imagens 

da região, mapas de sensibilidade ou outros meios julgados adequados, disponibilizados nas 

Cartas SAO e na Análise de Vulnerabilidade (ventos predominantes, índices pluviométricos 

etc.). 

O Coordenador de Emergências deve obter, ainda, as informações sobre a origem do 

vazamento, áreas sensíveis, pontos de pesca e comunidades existentes nas áreas circunvizinhas 

ao vazamento e que possam ser afetadas. 

Para prever a tendência de deslocamento, comportamento e movimentação do produto 

vazado deve-se utilizar como base o Anexo XV a fim de monitorar seu comportamento para 

definir as estratégias de combate e o plano de monitoramento da evolução da emergência. Neste 

anexo é apresentado o Formulário para Registro de Monitoramento de Óleo Derramado. 

As informações sobre o vazamento de produtos devem ser mantidas atualizadas e 

consolidadas em relatório (área atingida, volume vazado, deslocamento da mancha, cores da 

mancha, degradação da mancha de óleo, comunidades atingidas, etc.). Diariamente o 

Coordenador de Emergências deve emitir um relatório sobre a evolução da emergência para o 

Coordenador do PEI. 

O Coordenador de Emergências é responsável pelo monitoramento e emissão de relatório 

diário relativo às áreas impactadas. Caso o vazamento atinja áreas sensíveis, em ação conjunta 

com especialistas da empresa, devem ser coletadas amostras nestas áreas (água, sedimento), a 

fim de monitorar os seus efeitos e acompanhar em conjunto com o órgão ambiental os 

monitoramentos estabelecidos, mantendo o Coordenador de Emergências informado sobre o 

plano de monitoramento solicitado pelo órgão ambiental. 

A responsabilidade pela coleta é do Grupo de Apoio, conforme orientações do 

Coordenador de Emergências. Deve-se solicitar o acompanhamento de representante do Órgão 

Ambiental para coleta de amostras de acordo com o plano de monitoramento. 

Conforme o caso poderá ser providenciado a contratação de empresa especializada para 

coleta de amostras de sedimentos e água. 
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O Grupo de Apoio é responsável pelo monitoramento de gases e vapores tóxicos, e 

inflamáveis. O Coordenador de Grupo de Apoio deve emitir relatórios diários sobre as condições 

de saúde e segurança as quais as Frentes de Trabalho e a Comunidade estão expostas. 

O Coordenador de Grupo de Apoio deve providenciar todos os recursos solicitados pelo 

Grupo de Combate a Vazamentos para monitoramento da emergência (helicóptero, empresas 

para coleta e análise da água e sedimentos, transporte de amostras, informações das condições 

climáticas etc.). 

3.5.5 Procedimentos para Recolhimento do Óleo Derramado 

Este procedimento tem como objetivo estabelecer as ações que devem vigorar quando da 

ocorrência da situação de derramamento de produto. Visa orientar os Grupos de Execução 

quanto às medidas a serem tomadas durante o recolhimento do produto derramado. 

O Coordenador de Emergências, após definir as estratégias de combate, inclusive a 

estratégia de recolhimento, deve definir os equipamentos e recursos necessários e adequados 

para recolhimento (Sistema de Bombeamento, Sistema de Recolhimento, Caminhão Vácuo, etc.). 

O Coordenador pode acionar os recursos próprios ou de terceiros (empresas contratadas). 

Caso as condições meteorológicas e/ou operacionais sejam desfavoráveis ou possam 

comprometer a segurança do pessoal envolvido, em articulação com o Coordenador do PEI, o 

Coordenador de Emergências pode suspender as ações de combate, orientando a adoção de 

estratégias alternativas. E assim que a situação permitir, as ações de recolhimento devem ser 

retomadas. 

Em casos de vazamento de óleo, o Grupo de Execução deve cercar a mancha de óleo com 

barreiras de contenção e providenciar o lançamento de recolhedores de óleo e bombas de sucção, 

seguindo orientações do Coordenador de Emergências. Transferir o produto recolhido para 

tanques de armazenamento provisório. Posteriormente, deve ser providenciada a transferência do 

produto recolhido para o local de armazenamento. A transferência pode ser realizada com a 

ajuda de caminhões-vácuos e/ou caminhões-tanque. 

Para cenários de contenção e recolhimento em áreas abrigadas, sistemas adicionais de 

remoção de óleo do corpo d´água podem ser empregados tais como caminhões-vácuos, 
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caminhões-tanque associados a bombas pneumáticas, sistemas de bombeamento tipo pipeline 

system, entre outros. 

O Grupo de Combate a Vazamentos deve providenciar o transporte e o armazenamento 

temporário do material recolhido, conforme legislação e padrões aplicáveis, e caso necessário 

devem solicitar ao comando de operações recursos materiais e humanos adicionais. 

O Grupo de Combate a Vazamentos deve analisar a eficácia das operações de 

recolhimento, mantendo contato direto com o Coordenador de Emergências e o Líder de 

Emergências, avaliando as limitações dos equipamentos de recolhimento a sua disposição frente 

às condições meteorológicas e condições do óleo sobrenadante. 

O material absorvente deve ser removido e acondicionado em big bags com lines ou em 

tambores de 200 litros, com a inscrição “RESÍDUO CONTAMINADO COM ÓLEO”. O tambor 

deve possuir tampa e cinta metálica, para o seu fechamento, quando necessário, deve ser forrado 

internamente com saco plástico de 0.2 mm ou similar.  Encaminhar os tambores devidamente 

cintados e identificados, para o depósito temporário de resíduos, conforme procedimentos 

existentes na empresa em consonância com os requisitos legais vigentes. 

O Anexo XVII apresenta as técnicas de recolhimento com utilização recolhedores. 

3.5.6 Procedimento para Dispersão Mecânica e Química do Óleo Derramado 

Este procedimento tem por objetivo estabelecer as ações que devem vigorar quando da 

ocorrência de emergência para dispersão do óleo derramado. 

a) Dispersão mecânica 

A dispersão mecânica somente deve ser adotada quando forem esgotadas as possibilidades e 

condições de contenção, recolhimento e absorção do produto derramado, após avaliação do 

Coordenador de Emergências em articulação com o Coordenador do PEI e órgão ambiental 

competente. 

  Especial cuidado e critérios específicos devem ser adotados na circulação de embarcações 

em áreas ecologicamente sensíveis como estuários e manguezais ou vegetação alagada, a fim de 

evitar danos mecânicos e impactos adicionais aos ecossistemas. O acesso deve ser restrito e 

controlado em áreas de reduzida lâmina d’água. 



 

 

PEI – Plano de Emergência Individual  Porto de São Sebastião 3-72

b) Dispersão química 

Os dispersantes são misturas de surfactantes em um ou mais solventes especialmente 

formulados para aumentarem a taxa deste processo com a finalidade de reduzir a quantidade de 

hidrocarbonetos que atingem a costa por conversão destes hidrocarbonetos flutuantes em 

pequenas gotículas dispersas na coluna de água.  

  Cabe ressaltar que o uso de dispersantes químicos empregados nas ações de combate aos 

derrames de petróleo e seus derivados possui seus critérios de aplicação definidos e regulados 

conforme Resolução CONAMA nº 269 de 14 de setembro de 2000. 

A aplicação de dispersantes é proibida em águas interiores e águas abrigadas. 

3.5.7 Procedimento para Limpeza de Áreas Atingidas 

Este procedimento tem por objetivo estabelecer as ações que devem vigorar quando da 

ocorrência de emergência para limpeza das áreas atingidas. Visa também orientar os 

Coordenadores quanto às ações e técnicas para limpeza das áreas atingidas. 

  O Coordenador do Grupo de Apoio, em articulação com o Coordenador de Emergências 

deve avaliar o processo e as técnicas adequadas para limpeza, de acordo com cada tipo de 

ambiente. O Coordenador deverá considerar os aspectos da sensibilidade do ambiente afetado, 

presença de recursos biológicos ou ainda de interesse socioeconômico. Para tanto deve consultar 

os mapas de sensibilidade (Cartas SAO). O Anexo XIX apresenta as técnicas para limpeza de 

áreas atingidas, nos diferentes cenários. São abordados especificamente os ambientes naturais da 

zona costeira. 

  O Coordenador CEATE deve avaliar os aspectos positivos e negativos das variadas 

técnicas disponíveis, inclusive, considerando a opção de recuperação natural, em articulação com 

o órgão ambiental competente. Em muitos casos os procedimentos de limpeza causam danos 

adicionais aos ecossistemas, os quais podem ser piores que os do próprio produto vazado. Assim, 

em muitos casos a decisão de nada fazer é a mais adequada e tecnicamente justificada, mas 

sempre compartilhada com os órgãos ambientais competentes. Deve-se garantir que as demandas 

socioeconômicas e ambientais sejam tratadas com equilíbrio nas decisões referentes à limpeza 

dos ambientes. A tomada de decisão cabe ao respectivo Coordenador, ouvidos os técnicos de 

campo. 
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  Após a identificação do produto vazado, o Coordenador do Grupo de Apoio deve 

estabelecer o programa de proteção aos perigos gerados pelo produto, sua descontaminação e/ou 

limpeza, como também monitorar a área impactada, a fim de garantir as condições de segurança 

para o trabalho das equipes de limpeza. 

  O Coordenador de Emergências deve solicitar a aquisição de materiais e equipamentos 

adicionais, assim como a contratação de serviços eventualmente necessários. 

  O Coordenador de Emergências deve definir, em conjunto com o órgão ambiental e com 

o Assessoria de Meio Ambiente, os pontos de monitoramento e os parâmetros a serem medidos 

durante e após a emergência nas áreas atingidas. O método de limpeza deve ser definido junto 

com o órgão ambiental. 

  O Coordenador de Emergências com auxilio da Vigilância Patrimonial deve isolar e 

sinalizar a área atingida e controlar o acesso, utilizando fitas para isolamento, cavaletes e 

sinalizadores, sempre em ação conjunta com a Defesa Civil. 

  O Grupo de Combate a Vazamentos deve armazenar os materiais recolhidos, em 

recipientes compatíveis com as características dos produtos e a serem colocados em locais 

apropriados, de acordo com procedimento para coleta e disposição dos resíduos gerados. 

  De modo geral, as principais técnicas de limpeza dos ambientes litorâneos são 

apresentadas a seguir na Tabela 3.5.7-1. 
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Tabela 3.5.7-1 - Método de Limpeza e Características do Local 

ISL 

(ex. Tipo de 

Ambiente) 

Grau de 

Exposição à 

Ondas 

Faixa Intermarés Substrato 

Método de Limpeza 
Inclinação Largura Tipo Mobilidade  

Penetração do 

Produto 

Tráfego de 

Equipamentos 

1 (costão rochoso 

liso, exposto, de 

alta declividade, 

estrutura artificial  

lisa, exposta) 

Alto > 30° Estreita 
Costão rochoso liso 

de alta declividade 
Fixo Impermeável Não  Limpeza natural 

2 (costão rochoso 

liso, de  

declividade média 

a baixa, exposto) 

Alto < 30° Larga Leito rochoso Fixo Impermeável Não 

 Remover o depósito de 

produto na faixa de 

preamar. 

3 (praia dissipativa 

de  areia média a 

fina, exposta, faixa 

arenosa contígua à 

praia não 

vegetada, escarpas 

e taludes íngremes, 

campos de dunas 

expostas) 

 - < 5° Larga Areia fina a média Baixa 

Semipermeável (<10 

cm) 

 

O tráfego de 

veículos pode ser 

permitido após 

avaliação da 

sensibilidade 

ambiental específica. 

 Necessário a limpeza 

com equipamentos. 

 Limpeza natural. 

 Bombeamento à vácuo. 

 Recolhimento manual. 

 Absorventes naturais. 

 Limpar o produto na 

faixa de preamar. 

4 (praias de areia 

grossa, 

intermediárias de 

areia fina a média, 

expostas, areia fina 

a média, 

- 5 – 15° Larga 

Areia grossa / 

grânulo 

 (2 – 4 mm) 

Alta 
Permeável 

( 25 cm) 

Baixa 

trafegabilidade de 

veículos 

 Limpeza natural. 

 Bombeamento à vácuo. 

 Recolhimento manual. 

 Absorventes naturais. 
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Tabela 3.5.7-1 - Método de Limpeza e Características do Local 

ISL 

(ex. Tipo de 

Ambiente) 

Grau de 

Exposição à 

Ondas 

Faixa Intermarés Substrato 

Método de Limpeza 
Inclinação Largura Tipo Mobilidade  

Penetração do 

Produto 

Tráfego de 

Equipamentos 

abrigadas) 

5 (praia mista de 

areia e cascalho) 
- 8 – 15° - Areia e cascalho 

Muito alta durante 

tempestades 
 50 cm 

Baixa 

trafegabilidade de 

veículos 

 Limpeza natural. 

 Bombeamento à vácuo. 

 Recolhimento manual. 

 Absorventes naturais. 

6 

(depósito de tálus, 

enrocamento 

exposto) 

- 10 – 20° - Cascalho Baixa 

Altamente 

permeável 

( 100 cm) 

Muito baixa 

trafegabilidade 
 Lavagem com água. 

7 (planície de maré 

arenosa exposta, 

terraço de baixa-

mar) 

Variável de 

alto a médio 
< 3° 

Estreita a 

muito 

larga 

Areia - Penetração limitada Baixa 
 Deverá ser avaliado o 

método. 

8 (escarpa rocha 

lisa e não lisa, 

abrigada, escarpas 

e taludes íngremes 

de areia, 

abrigados, 

enrocamento 

abrigado) 

Baixo > 15° Estreita 
Leito rochoso (algum 

sedimento) 
- - Baixa 

 Limpeza natural. 

 Bombeamento à vácuo. 

 Remoção manual. 

 Absorventes. 

 Lavagem sem pressão. 

9 (planície de maré 

arenosa, lamosa 

abrigada e outras 

Baixo < 3° 

Estreita a 

muito 

larga 

Lamoso - 
Baixa 

permeabilidade 
Muito baixa  Limpeza natural 
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Tabela 3.5.7-1 - Método de Limpeza e Características do Local 

ISL 

(ex. Tipo de 

Ambiente) 

Grau de 

Exposição à 

Ondas 

Faixa Intermarés Substrato 

Método de Limpeza 
Inclinação Largura Tipo Mobilidade  

Penetração do 

Produto 

Tráfego de 

Equipamentos 

áreas úmidas 

costeiras não 

vegetadas) 

10 Manguezais e 

marisma 
Baixo - 

Estreita a 

muito 

larga 

Lamoso - 
Baixa 

permeabilidade 
Muito baixa Limpeza natural 
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3.5.8 Procedimento para Coleta e Disposição de Resíduos Gerados 

  Este procedimento tem como objetivo estabelecer as ações que devem vigorar para coleta 

e disposição dos resíduos gerados quando da ocorrência de uma situação de emergência. Visa 

também orientar os Coordenadores, bem como o Grupo de Combate a Vazamentos e Assessoria 

de Meio Ambiente, no procedimento para coleta e disposição final dos resíduos gerados durante 

a emergência. 

  A coleta e disposição dos resíduos gerados em emergência devem ser realizadas seguindo 

os procedimentos existentes na companhia e em consonância com os requisitos legais vigentes. 

  O Grupo de Combate a Vazamentos e principalmente o Coordenador do Grupo de Apoio 

devem orientar as operações das viaturas utilizadas para o transbordo dos resíduos. As 

orientações devem ser repassadas em reuniões de coordenação ou em visitas in loco. 

  Cabe também ao Grupo de Apoio, apoiado pelo Grupo de Combate a Vazamentos, 

realizar a coleta dos mesmos utilizando caminhões-vácuos, caminhões-tanque, recolhedores, 

bombas de sucção, materiais absorventes, e ferramentas manuais (pás, rastelos, baldes, etc.). O 

acondicionamento temporário dos resíduos deve ser realizado em tambores com cinta metálica 

para fechamento, forrados internamente com sacos plásticos de 0.2 mm, big bags com lines, 

caçambas, tanques infláveis, balsas-tanque ou caminhões-tanque, identificando os recipientes 

com a inscrição – “RESÍDUO CONTAMINADO COM ÓLEO”, conforme normas vigentes. 

Encaminhar os tambores devidamente cintados e identificados, para o depósito temporário de 

resíduos. 

  O Coordenador do Grupo de Apoio, em articulação com o Grupo de Combate a 

Vazamentos, deve providenciar o transporte dos contentores de resíduos ou caminhões caçamba 

para a área de manutenção e abastecimento de equipamentos, localizada entre o pátio 3 e pátio 4  

(Anexo XXIII), para armazenamento temporário dos resíduos gerados, com vistas às facilidades 

de remoção e movimentação. 

  Ao final das ações, os resíduos devem ser transferidos para área apropriada até sua 

destinação final. 

  Em uma emergência, a solicitação dos recursos para o transporte dos resíduos recolhidos, 

deve ser feita ao Coordenador de Grupo de Apoio. Para a transferência do resíduo, deve ser 
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preenchido o Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR, observando especificidades de 

legislação local e procedimentos existentes na empresa.  

  O Coordenador do PEI deve obter autorização do órgão ambiental para o transporte dos 

resíduos. A solicitação de autorização deve ser feita de acordo com a classificação para 

reciclagem, aproveitamento, coprocessamento, incineração, aterros ou biopilha. Os resíduos 

somente podem ser transportados e dispostos por empresas licenciadas pelo órgão ambiental 

competente. 

  A disposição provisória de resíduos in loco ou na instalação deve contar com estrutura e 

procedimentos ambientalmente adequados (cobertura, impermeabilização, classificação, 

segregação, etc.) e ser aprovada previamente pelo órgão ambiental competente. 

  Para evitar a propagação de substâncias perigosas até as zonas limpas é necessária a 

descontaminação do pessoal e equipamentos provenientes do local do derrame, o que significa 

neutralizar ou eliminar os contaminantes. O Procedimento para descontaminação encontra-se no 

Anexo XVIII. 

  O Grupo de Apoio é responsável pela montagem do Posto de Descontaminação e pela 

limpeza de todos os equipamentos e pessoal utilizados na emergência, incluindo neste caso os 

Equipamentos de Proteção Individual contaminados (EPI) que podem ser limpos ou descartados, 

conforme o caso. Na montagem do Posto deve ser observada a direção do vento. O processo de 

limpeza utiliza desengraxantes, solução detergente, água e sabão e/ou materiais absorventes 

conforme seja o caso. Todo o material utilizado na limpeza, inclusive a água, bem como EPI / 

uniformes descartados deve ser tratado como resíduo e receber a adequada disposição final. 

Sistema de contenção e/ou tratamento dos efluentes líquidos de lavagem (tanque de 

armazenamento ou separador de água e óleo) deve ser previsto para a área de descontaminação 

de equipamentos, em concordância com o estabelecido pelo órgão ambiental competente. 

  Algumas regras são importantes para minimizar a contaminação e facilitar a 

descontaminação: 

 Reduzir ao estritamente necessário o pessoal que entra na zona "quente"; 

 A equipe que entra na zona "quente" deve reduzir ao mínimo o contato com os 

contaminantes; 
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 Nos casos em que o solo se encontra extremamente contaminado deve ser iniciada a 

descontaminação ainda na Zona de Quente. 

O Anexo XVIII apresenta os procedimentos para descontaminação de pessoal e dos 

equipamentos utilizados na emergência. 

3.5.9 Procedimento para Deslocamento de Recursos 

Este procedimento tem como objetivo estabelecer as ações, para deslocamento de 

recursos humanos e materiais quando da ocorrência de emergência. Visa também orientar o 

Grupo de Apoio em conjunto com o Coordenador de Emergências no procedimento de 

deslocamento de recursos solicitados pelas diversas lideranças que compõem a EOR. 

A avaliação do cenário acidental deve ser realizada constantemente, e caso necessário 

deve ser definido o aporte de recursos adicionais para o atendimento à emergência. 

A Coordenação do Grupo de Apoio deve dar atenção especial para a aquisição ou 

deslocamento dos recursos essenciais para o atendimento à emergência, líquido gerador de 

espuma - LGE, mangueiras, óleo combustível para funcionamento de viaturas e embarcações, 

etc., devendo ainda receber e registrar as solicitações de recursos. 

O controle dos recursos deve ser realizado na entrada e saída dos equipamentos e 

materiais. Cabe ao Coordenador do PEI autorizar a aquisição de recursos extraordinários. 

As atividades descritas a seguir devem ser desenvolvidas pelo Grupo de Apoio. 

a)  Segurança da Área de Armazenamento 

Todos os recursos deverão ser armazenados no galpão do CEATE, após registro de 

entrada de materiais. Caso não seja possível deslocar os recursos até o referido galpão, deverá ser 

providenciado local seguro para armazenamento dos recursos materiais, tanto em campo quanto 

dentro das Instalações. Identificar locais de armazenamento de recursos. 

Providenciar material para isolamento e proteção da área de armazenamento, com fitas de 

isolamento, cavaletes, sinalizadores, lonas plásticas, conforme aplicável. 

b) Aquisição e Transporte de Equipamentos e Materiais para o Combate a Emergência 



 

 

PEI – Plano de Emergência Individual  Porto de São Sebastião 3-80

Quando do acionamento de empresas terceirizadas, a logística de transporte dos 

equipamentos é de responsabilidade da empresa. 

Caso o Coordenador de Emergências solicite recursos adicionais, a logística de 

deslocamento é suprida pela empresa que fornecer o recurso, utilizando para tal os contratos 

estabelecidos. 

Os materiais adquiridos pelo Grupo de Apoio, em casos de emergência, devem atender as 

prioridades/necessidades do Grupo de Combate a Vazamentos, verificando o prazo e 

particularidades dos recursos solicitados, principalmente, para os recursos essenciais ao combate 

à emergência. 

O Grupo de Apoio deve providenciar transporte para os equipamentos e materiais 

alocados, obedecendo aos controles de gestão estabelecidos. Atenção especial deve ser dada as 

questões relacionadas à logística de transporte, tais como, emissão de notas fiscais, controle de 

trânsito, batedores, em articulação com as autoridades competentes, sempre que possível. 

O Coordenador de Emergências pode solicitar o aluguel de: guindastes, caminhão vácuo, 

ferramentas, etc. 

O deslocamento dos equipamentos de apoio ao combate à emergência pode ser realizado 

por meio da entrega dos recursos diretamente no campo, a fim de diminuir o tempo de entrega. 

A logística de transporte dos recursos solicitados deve levar em consideração: 

 Tempo de deslocamento; 

 Condições da via de acesso; 

 Capacidade de transporte do meio utilizado; 

 Segurança dos equipamentos e materiais durante o transporte; 

 Critérios de Segurança, Meio Ambiente e Saúde; e 

 Exigências legais. 

c)  Transporte de Recursos Humanos e Hospedagem 



 

 

PEI – Plano de Emergência Individual  Porto de São Sebastião 3-81

O grupo de Apoio deve providenciar o transporte para os recursos humanos acionados 

para integrar a Estrutura Organizacional de Resposta. 

Deve também controlar o aluguel de veículos e táxis e providenciar os recursos para 

hospedar todo o pessoal envolvido no atendimento à emergência em locais próximos ao local da 

emergência, se necessário providenciar acomodações para a equipe de campo, em edificações 

permanentes ou em acampamentos. 

d)  Logística do Fornecimento de Alimentação 

Providenciar meios para disponibilizar lanches, refeições, e água a todo pessoal 

envolvido na emergência, no próprio local. 

3.5.10 Procedimento para Obtenção e Atualização de Informações Relevantes 

Este procedimento tem por objetivo estabelecer as ações para obtenção e atualização de 

informações relevantes nas situações de emergência. Visa também orientar o Coordenador de 

Emergências como e onde obterem as informações necessárias para o atendimento à emergência. 

O Coordenador de Emergências deve solicitar as informações relevantes ao processo de 

resposta a emergências de forma clara, rápida e sucinta aos diversos Grupos integrantes da EOR. 

Periodicamente deve ser repassado o resumo das ações desenvolvidas para o Coordenador do 

PEI. 

O Coordenador de Emergências e os Grupos deverão ter o conhecimento das informações 

listadas a seguir, não se limitando a estas: 

 Informações da área afetada: caracterização física da região afetada (topográficas, 

hidrológicas, oceanográficas áreas de preservação ambiental, áreas sensíveis, etc.); 

 Informações meteorológicas: ventos predominantes, correntes, marés, etc.; 

 Informações populacionais: caso a emergência ofereça risco à comunidade, o Grupo 

de Combate a Vazamentos deve ter acesso à caracterização da comunidade 

possivelmente atingida; 



 

 

PEI – Plano de Emergência Individual  Porto de São Sebastião 3-82

 Informações de processo industrial: avaliações de riscos de processo, integridade das 

instalações, fluxogramas de processo, fluxogramas de engenharia, mapas da rede de 

drenagem da instalação, dentre outras; 

 Informações técnicas dos equipamentos de combate: capacidade nominal, tipo de 

combustível, consumo, dimensão e peso, capacidade de armazenamento, capacidade 

de bombeamento, vazão, pressão, etc.; 

 Informações de segurança do produto vazado: dados de identificação, perigos, 

primeiros socorros, medidas de combate a incêndios, medidas de combate a derrames, 

manuseio e armazenagem, propriedades físico químicas, informação toxicológica, 

informação ecológica e outras informações julgadas pertinentes de todos os produtos 

manuseados; 

 Informações do meio ambiente: corpos hídricos, solos, mapa de sensibilidade; 

 Informações de recursos materiais e humanos a serem acionados: protocolos, cartas 

de acordo, recursos de outras empresas etc.; 

Caberá ao Coordenador de Emergências, durante a faina, a definição do período de 

atualização das informações e dos responsáveis por obtê-las. 

As pessoas responsáveis por obter as informações relevantes devem registrar toda 

informação solicitada e repassá-las aos Coordenadores em tempo real, pessoalmente, ou através 

de rádio, telefone, fax, ou qualquer outro meio de comunicação disponível. 

Caberá ao Coordenador de Grupo de Apoio providenciar fotos ou outras informações 

relevantes para as operações de combate ao incidente. 

As informações meteoceanográficas, de processo industrial, de meio ambiente, de 

legislação, dentre outras podem ser obtidas e atualizadas pelo pessoal de apoio a emergência de 

acordo com a demanda do Grupo de Combate a Vazamentos através de: 

 Consulta aos Mapas de Sensibilidade Ambiental; 

 Consulta as Fichas de Segurança de Produto Químico - FISPQ:  



 

 

PEI – Plano de Emergência Individual  Porto de São Sebastião 3-83

 Consulta a órgãos oficiais tais como: CETESB, IBGE, IBAMA, INPE, CEBIMAR, 

entre outros; 

 Consulta a universidades. 

Caberá ao Grupo de Primeiros Socorros zelar pela emissão da Comunicação de Acidente 

do Trabalho (CAT). O grupo presta assessoramento para o registro e tratamento das ocorrências. 

Periodicamente, fora das Situações de Emergências, caberá ao Coordenador do PEI, a 

manutenção do PEI, mantendo-o atualizado para garantir que no momento da emergência os 

dados corretos estejam disponíveis. 

3.5.11 Procedimento para Registro das Ações de Resposta 

Este procedimento tem por objetivo: 

 Estabelecer a sistemática para registro das ações de resposta quando da ocorrência de 

emergência; 

 Orientar o Coordenador do Grupo de Apoio e demais coordenadores da EOR quanto 

aos procedimentos para elaboração dos relatórios das atividades desenvolvidas; 

 Avaliar e revisar o PEI – Plano de Emergência Individual fornecendo informações e 

insumos necessários para elaboração do Relatório de Desempenho do PEI, buscando 

possíveis melhorias em caso de eventos futuros. 

a) Considerações Gerais 

O Coordenador de Emergências deve trabalhar em articulação com o Grupo de Apoio. 

O Grupo de Apoio deve trabalhar em conjunto com a gerência operacional de forma a 

garantir o preenchimento e envio do Relatório do Incidente a ANP, em consonância com o 

Coordenador de Emergências, obedecendo ao prazo máximo de 48 horas, para tanto deve ser 

utilizado formulário constante no Anexo VIII. 

O Grupo de Apoio fornece informações e insumos necessários para elaboração do 

Relatório de Desempenho do PEI. Este relatório tem como objetivo avaliar e revisar o PEI, a fim 

de buscar possíveis melhorias em caso de eventos futuros. Os dados devem ser extraídos de 
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registros como: Formulário Interno de Registro de Comunicação de Incidente, Formulário para 

Comunicação Inicial do Incidente, Relatório do Incidente e Acompanhamento das Ações de 

Resposta e outros meios possíveis de busca de dados relevantes à melhoria do plano. 

Toda a análise deve ser feita por um grupo designado pela diretoria e que esteja 

diretamente envolvido ou tenha conhecimento do plano. 

Caberá ao Coordenador do PEI, além do órgão ambiental competente, designar as 

entidades externas que devem receber cópia do respectivo relatório. O envio de quaisquer outros 

relatórios para demais partes interessadas, deve ser avaliado e aprovado pelo Coordenador do 

PEI, sempre que necessário ou solicitado. 

Cabe ao Setor Jurídico, emitir parecer sobre todos os documentos confeccionados e 

enviados a terceiros referente à emergência. 

b)  Formulário Interno de Registro de Comunicação de Incidente na Unidade 

Organizacional 

O colaborador da CDSS que estiver em serviço ao receber a comunicação do incidente 

deve realizar o registro em formulário específico Anexo XX. O colaborador deverá 

imediatamente comunicar o fato ao Supervisor, que deverá desencadear o Fluxograma de 

Comunicação de Situação de Emergência. Todo registro deve ser realizado de maneira a buscar o 

maior nível de detalhamento possível das informações. 

Estas informações são insumos para primeira comunicação tanto para as entidades 

oficiais, relacionados no Cap. 2 deste plano, como para os integrantes do Fluxograma de 

Comunicação de Situação de Emergência. 

O registro deve conter os seguintes itens: 

 Área afetada (Porto e áreas adjacentes); 

 Data e hora; 

 Nome, RG, Endereço e Telefone de contato (Público Externo); 

 Município / Bairro; 

 Nome e Registro do informante (Público Interno); 
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 Local (referência); 

 Forma de recebimento da comunicação; 

Informações Complementares: 

 Tipo e Dimensão do incidente; 

 Fonte do vazamento e Volume estimado; 

 Causas aparentes do acidente; 

 Ocorrência de Vítimas / Danos; 

 Entidades externas cientes; 

 Situação atual; 

 Ações iniciais tomadas; 

 Necessidades de recursos adicionais para o combate; 

 Responsável pelo registro. 

c) Acompanhamento das Ações de Resposta 

O registro de acompanhamento das ações de resposta é realizado através do Anexo XX e 

contém todos os dados relacionados ao decorrer do evento e ações tomadas, como:  

a) Identificação da Emergência 

 Informa a natureza e o local em que ocorreu a emergência; 

 Horário de parada das operações; 

 Horário do acionamento do Grupo de Execução. 

b) Alerta  

 Inicio do Fluxograma de Comunicação de Situação de Emergência relatando a 

denúncia ou suspeita. 
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c) Caracterização 

 Horário de chegada do observador ao local da ocorrência e confirmação do incidente; 

 Tipo de produto vazado e quantidade estimada; 

 Acionamento do Fluxograma de Comunicação de Situação de Emergência 

confirmando a emergência; 

 Acionamento da EOR. 

d) Combate  

 Execução dos procedimentos de resposta (com horário de inicio e fim de cada 

procedimento, recursos empregados); 

 Consulta de mapas, fotos, pontos de vistoria ambiental, mapa de sensibilidade, corpos 

d’água, fichas FISPQ; 

 Visualização da área afetada; 

 Técnicas de combate empregadas. 

e) Outros registros pertinentes 

 Ocorrência de vítimas e/ou dano material; 

 Data e hora que a emergência ficou sobre controle dos Grupos de Execução; 

 Data e hora do termino das ações de resposta; 

 Ocorrência e localização de danos ambientais; 

O registro e acompanhamento das ações de resposta são de responsabilidade do Grupo de 

Apoio em articulação com o Coordenador de Emergências e demais componentes da EOR. 

d) Informações Suplementares 

Outras fontes de informações para o registro das ações de resposta, a fim de subsidiar a 

elaboração do Relatório do Incidente, podem ser fornecidas pela estrutura organizacional de 

resposta da emergência, considerando os aspectos: 
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a) Operacional 

São informações referentes à logística, recursos mobilizados, táticas e técnicas de 

combate utilizadas durante a emergência; 

b) Segurança e Saúde 

São informações recebidas por intermédios de funcionários da empresa envolvidos na 

emergência, ou por intermédio de terceiros. Referem-se aos aspectos relevantes a Segurança e 

Saúde Ocupacional nas operações, atividades e logísticas tomadas durante o evento emergencial. 

c) Meio Ambiente 

São informações recebidas por intermédios de funcionários da empresa envolvidos na 

emergência, ou por intermédio de terceiros. Referem-se aos aspectos relevantes de poluição, 

vazamento, impactos em áreas sensíveis ou vulneráveis, outros impactos ao meio ambiente. 

 

3.5.12 Procedimento para Proteção das Populações 

Este procedimento visa estabelecer as ações que devem vigorar para proteção das 

populações vizinhas ao Porto. Visa também orientar os Coordenadores de Grupo de Apoio 

quanto às medidas a serem tomadas para a proteção da população. O Anexo XXI, contém o 

detalhamento das ações de proteção das populações. 

Durante todas as fases do incidente o Coordenador do Grupo de Apoio deve solicitar ao 

Coordenador de Emergências a Incêndios o monitoramento constante da área e dos locais 

possíveis de serem afetados, de modo a prevenir riscos à população vizinha. Este monitoramento 

deve ser realizado por profissional qualificado e integrante da EOR. 

O Grupo de Combate a Vazamentos a Incêndios deve manter o Coordenador do Grupo de 

Apoio e Coordenador de Emergências atualizados das situações de risco e dos resultados do 

monitoramento da atmosfera no entorno das áreas atingidas verificando a presença de gases e 

vapores tóxicos, inflamáveis e monitoramento da radiação térmica (casos de incêndio).  

O Coordenador do Grupo de Apoio faz toda a comunicação da emergência junto à 

população afetada e a Assessoria de Imprensa é responsável por preparar todo o material a ser 

utilizado. 
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O Coordenador de Emergências deve informar aos órgãos públicos locais sobre o 

incidente, solicitando a participação de órgãos externos (Petrobras, Defesa Civil, Polícia Civil e 

Militar, Corpo de Bombeiros, Órgãos Ambientais). Nestes casos, o Coordenador de Emergências 

deve manter a Defesa Civil (Municipal/Estadual) da área afetada informada sobre a emergência 

no Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC). 

Nos casos em que a população possa vir a ser afetada pelo incidente, o Coordenador de 

Emergências acionará a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros da região de ocorrência. 

O Grupo de Primeiros Socorros deve solicitar a Defesa Civil à interdição das áreas 

afetadas, sempre que a situação oferecer riscos à comunidade. Os Grupos de Primeiros Socorros 

e a Vigilância Patrimonial, sempre que solicitados, devem auxiliar a Defesa Civil nas ações 

voltadas para evacuação da comunidade. 

De acordo com as possíveis consequências da emergência para a população vizinha, 

Coordenador de Emergências designa uma pessoa ou grupo de pessoas para fazer levantamento e 

elaborar plano de estratégias de minimização imediata dos efeitos à população comprovadamente 

afetada, trabalhando em conjunto com as entidades externas envolvidas. 

O Coordenador de Grupo de Apoio pode contratar pessoal especializado para prestação 

de serviços eventuais / apoio nas ações de Defesa Civil a partir de solicitação do Coordenador de 

Emergências. 

Com o auxilio de líderes comunitários, o Grupo de Apoio em articulação com os 

profissionais do Grupo de Primeiros Socorros informam a comunidade sobre o incidente 

ocorrido, estabelecendo as seguintes ações de proteção das populações: 

 Cadastro das pessoas e entidades prejudicadas com o incidente; 

 Registrar as necessidades da comunidade afetada pela emergência; 

 Fornecimento de apoio médico através do Grupo de Primeiros Socorros; 

 Transporte da comunidade para locais de abrigo definidos pela Defesa Civil, no caso 

de abandono de área; 

O Anexo XXI disponibiliza informações para apoiar a tomada de decisão nas questões de 

segurança em áreas de concentrações populacionais. 
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O cadastro da população afetada pelo incidente deve ser feito de acordo com ficha 

disponível no Anexo XXII deste documento. 

3.5.13 Procedimentos para Proteção da Fauna 

Este procedimento tem como objetivo estabelecer as ações que devem vigorar quando da 

necessidade de proteção da fauna. Visa também orientar o Coordenador de Emergências e as 

diversas Frentes de Trabalho quanto às medidas a serem tomadas para a proteção da fauna. 

Caso a emergência ofereça riscos de contaminação da fauna, o Coordenador de 

Emergências conjuntamente com o Coordenador do Grupo de Apoio deve utilizar as Cartas SAO 

(Anexo VI) para a definição das estratégias para redução do impacto à fauna tais como a 

instalação de barreiras contenção e/ ou absorventes a fim de evitar o espalhamento da 

contaminação, considerando a vulnerabilidade e sensibilidade determinadas pelas Cartas. Deve-

se procurar ainda afastar a fauna, a fim de evitar que a mesma seja atingida pelo produto. Deve-

se também, enviar esforços para que a área a ser afetada seja a de menor sensibilidade, 

considerando as espécies destacáveis (raras, endêmicas, em extinção) e criações de espécies 

aquáticas. 

Caso ocorra contaminação de animal a Companhia Docas de São Sebastião contratará em 

caráter emergencial empresa habilitada (Instituto Gremar, no Guarujá e/ou Instituto Argonauta, 

em Ubatuba) para dar o atendimento aos animais oleados. Caberá a esta empresa avaliar as 

condições do animal e realizar o transporte para o local onde serão realizados os procedimentos 

para o tratamento dos mesmos.  

 

A Lista de Acionamento Externo (Anexo IX) apresenta os prestadores de serviços 

identificados na área de influência do Porto. 

Conforme sugere o Parecer Técnico 02027.000081/2016-41, para o estabelecimento de 

um protocolo de intenções com instituição técnica e legalmente habilitada para recuperação de 

fauna oleada, ressaltamos que a Companhia Docas depende de processo licitatório e por ora as 

instituições consultadas não se apresentaram favoráveis ao estabelecimento de protocolo sem 

vínculo contratual. Com isso incluímos os itens abaixo no Termo de Referência do Programa de 
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Monitoramento Ambiental do Porto de São Sebastião, as quais serão formalizadas e executadas 

no âmbito do contrato com previsão de início para o ano de 2017.  

Tabela 3.5.13-1 Inventário de espécies de fauna regional 

Nome popular e científico 
Ocorrência 
Regional 

Ocorrência 
Migratória Espécie  

Águia-pescadora - Pandion haliaetus   X 

Batuíra-de-bando - Charadrius semipalmatus  X 

Batuiruçu - Pluviais dominica  X 

Maçarico-galego - Numenius phaeopus  X 

Maçarico-pintado - Actitis macularius  X 

Trinta-réis-boreal - Sterna hirundo 
 X 

Trinta-reis-de-bando - Thalasseus sandvicensis  X 

Trinta-réis-de-bico-vermelho - Sterna hirundinacea   X 

Andorinha-pequena-de-casa - Pygochelidon cyanoleuca X  

Araponga - Procnias nudicollis X  

Asa-branca - Patagioenas picazuro X  

Atobá-marron  - Sula leucogaster X  

Bem-te-vi - Pitangus sulphuratus X  

Biguá - Phalacrocorax brasilianus X  

Colhereiro - Platalea ajaja X  

Corruíra - Troglodytes musculus X  

Ferrerinho-relógio - Todirostrum cinereum X  

Fragata - Fregata magnificens X  

Gaivotão - Larus dominicanus X  

Garça-azul - Egretta caerulea X  

Garça-branca-pequena - Egretta thula X  

Garça-moura - Ardea cocoi X  

Grança-branca-grande - Ardea alba X  

Lavadeira-mascarada - Fluvicola nengeta X  

Marreca-toicinho - Anas bahamensis X  

Papagaio-moleiro - Amazona farinosa X  

Piriquito-verde - Brotogeris tirica X  

Pomba-asa-branca - Patagioenas picazuro X  

Quero-quero - Vanellus chilensis X  

Talha-mar - Rynchops niger X  

Urubu-de-cabeça-preta - Coragyps atratus X  

Fonte dos dados: Programa de Monitoramento da Qualidade Ambiental do Porto Público 
de São Sebastião – Relatório Consolidado RC01 de maio 2011 a fevereiro 2013-, RC 02 de 
agosto 2013 a julho de 2015, Relatório Técnico Anual de 2013 a 2014, Relatório Técnico 
mensal 2016. 
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Caso seja pertinente, a Coordenação do PEI em consonância com os órgãos ambientais 

competentes podem determinar o tratamento dos indivíduos in loco.  

Diversos são os tipos possíveis de impactos à fauna na eventualidade de um incidente de 

poluição por óleo. Esses impactos diferem por diversos fatores, dentre os quais o tipo de óleo e o 

hábito do animal podem ser citados. A seguir são identificados os possíveis impactos à fauna.  

a) Impactos diretos 

 Sufocamento: Animais com coberturas, pelo ou penas, podem ficar cobertos por óleo, 

ficando inibidas funções e movimentos do corpo. O sufocamento direto corresponde, 

em geral, aos derrames de petróleo altamente viscosos e alterados pelo tempo; 

 Exposição tóxica: Os efeitos tóxicos diretos podem afetar os animais através da 

ingestão, absorção e inalação direta dos hidrocarbonetos. 

b) Impactos indiretos 

 Perda do habitat ou de fonte de alimentação: A mortalidade das plantas ou animais de 

níveis inferiores da cadeia alimentar afeta direta e/ou indiretamente animais e plantas 

que dependem dos anteriores como fonte de alimentação ou para seu habitat. 
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4. ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES 

4.1. Critérios para a decisão pelo encerramento das operações 

O encerramento das operações de resposta está a cargo do Coordenador do PEI. Para que 

isto aconteça é necessária à confirmação por parte do Coordenador de Emergências, verificando 

que cada etapa prevista neste plano tenha sido cumprida e que tenha a concordância dos órgãos 

públicos competentes. 

As ações de monitoramento das áreas afetadas após o encerramento das operações de 

emergência, e de avaliação dos danos provocados pelo acidente deverão ser decididas pelo 

Coordenador do PEI, em comum acordo com os órgãos públicos competentes. 

4.2. Procedimentos para desmobilização do pessoal, equipamentos e materiais 

empregados nas ações de resposta. 

A desmobilização de pessoal, equipamentos e materiais envolvidos nas operações de resposta 

será decidida pelo Coordenador do PEI em articulação o Coordenador do Grupo de Execução, 

em comum acordo com os órgãos ambientais competentes. 

  Após a desmobilização, os equipamentos de terceiros empregados nas ações de resposta à 

emergência devem ser encaminhados às unidades de origem. 

  As ações de encerramento da emergência, sob a responsabilidade do Coordenador do 

Grupo de Execução, consistem em: 

 Realizar vistoria nos locais atingidos, com representantes dos órgãos ambientais 

competentes envolvidos nas ações de emergência; 

Desmobilizar as equipes envolvidas, equipamentos e materiais utilizados na emergência, 

depois de assegurar que toda área atingida tenha sido limpa e todo o resíduo gerado e óleos 

derramados tenham sido recolhidos. 

4.3. Procedimentos para definição de ações suplementares 

O Coordenador de Emergências e o Coordenador do CEATE são responsáveis pela 

implantação e acompanhamento dos procedimentos para ações suplementares, tais como: 
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remoção de escombros; remoção, tratamento e destinação de resíduos; diagnostico e 

monitoramento ambiental, monitoramento das ações de limpeza de áreas atingidas, reposição de 

recursos materiais empregados na emergência, produção de relatórios e registros técnicos. 

  O Coordenador do PEI deve convocar o Coordenador de Emergências, o Coordenador 

CEATE e os integrantes dos Grupos de Execução para avaliação de desempenho e da efetividade 

das ações de resposta à emergência, visando a uma eventual revisão do PEI, bem como à criação 

de um Grupo de Trabalho para elaboração de relatório contendo a análise crítica de desempenho 

do Plano de Emergência Individual para ser apresentado ao órgão ambiental competente, em até 

30 dias após o encerramento da emergência. 

  O relatório a ser elaborado pelo Grupo de Trabalho deverá conter, entre outras, as 

seguintes informações: 

 Resumo da ocorrência citando a causa do acidente, o volume de óleo derramado, as 

áreas atingidas e a avaliação dos impactos resultantes; 

 Avaliação do desempenho das ações de combate e das medidas de mitigação adotadas 

e os resultados práticos obtidos; 

 Ações corretivas e treinamentos necessários e demais ações de melhoria; e 

 Condição de trabalho atual da instalação e tempo estimado para retorno das operações 

normais com condições adequadas de segurança.     

  Na avaliação da efetividade das ações de resposta e do PEI, serão considerados: 

 A adequação da estrutura de resposta; 

 Os equipamentos para resposta; 

 Os sistemas e instalações do Porto Público de São Sebastião, e; 

  Os procedimentos e táticas para resposta. 
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5. MAPAS, CARTAS NÁUTICAS, PLANTAS, DESENHOS E FOTOGRAFIAS 

5.1 Planta Geral da Instalação 

As instalações do Porto Público de São Sebastião estão representadas no Anexo I onde 

são destacados os equipamentos do mesmo. 

5.2 Sistemas de Contenção Secundária 

As instalações do Porto Público de São Sebastião estão representadas no Anexo I onde 

são destacados os equipamentos do mesmo. 

5.3 Equipamentos e Materiais de Resposta a Incidentes de Poluição por Óleo 

A estrutura de resposta a incidentes no Porto Público de São Sebastião conta com 

logística própria e dos Operadores Portuários, conforme apresentado no Cap. 4 deste Plano. 

Equipamentos e materiais de resposta disponíveis para incidentes no Porto estão descritos 

no Anexo XI. 

5.4 Planta de Drenagem da Instalação 

A planta de drenagem da instalação encontra-se no Anexo I.  

5.5 Mapas de Sensibilidade  

Os Mapas de sensibilidade são apresentados no Anexo VI deste Plano. Os Mapas de 

Vulnerabilidade são apresentados no Anexo VII. 

5.6 Mapas A-4 

  Item não aplicável, pois a quantidade de mapas de Sensibilidade em formato A-4 tornaria 

o PEI pouco prático, bem como seria de difícil compreensão uma vez que as Cartas SAO e os 

Mapas de Vulnerabilidade baseiam-se em diferenciação cromática dos temas abordados. 
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6. ANEXOS  
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ANEXO I – PLANTAS E LAYOUTS 
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ANEXO II – INFORMAÇÕES REFERENCIAIS DO PEI 

1 Introdução 

O presente Anexo apresenta todas as informações referenciais que foram utilizadas para a 

confecção do Plano de Emergência Individual e está em consonância com as diretrizes 

estabelecidas pela Resolução CONAMA n° 398 de 2008. 

2 Identificação e Avaliação dos Riscos  

Para a identificação dos cenários acidentais foram elaboradas planilhas de Análise 

Preliminar de Riscos (APR) – técnica amplamente utilizada em estudos de análise de riscos.  

Esta avaliação de risco pode ser descrita como uma metodologia de coleta e avaliação das 

informações disponíveis a respeito de determinado fator de efeito adverso às pessoas e/ ou ao 

meio ambiente, como resultado de exposições ambientais. 

Incorpora um conjunto de atividades que objetiva agregar uma dimensão numérica, ligada à 

probabilidade e suas consequências de determinados eventos (contínuos ou pontuais). A partir 

desta avaliação é possível determinar a magnitude do risco e das possíveis consequências do 

evento. 

Trata-se de uma técnica estruturada que tem por objetivo identificar os riscos presentes 

numa instalação, ocasionados por eventos indesejáveis. Os resultados foram apresentados numa 

planilha sendo identificados os perigos, suas causas, os efeitos (consequências) e suas 

respectivas categorias de severidade. Além disso, inserindo-se categorias de severidade e 

frequência, constitui-se desta forma uma matriz de Riscos. 

Desta forma, a APR analisou cada sistema ou operação do Porto Público de São Sebastião a 

fim de verificar cenários acidentais de poluição por óleo. 

A seguir são apresentadas as características das instalações que envolvem operações com 

óleo. 

2.1 Identificação dos Riscos por Fonte 

As atividades que envolvem operações com óleo e derivados no Porto de São Sebastião 

estão descritas a seguir: 

1. Atracação de navios; 

2. Manobras de navios; 

3. Abastecimento de navios através de caminhões tanque; 
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4. Operações com equipamentos portuários (guindastes, reach stackers e munck) sobre o 

cais, e; 

5. Movimentação de resíduos perigosos (oleosos) de embarcações e fornecimento de rancho 

para embarcações.  

 A tabela 2.1-1, a seguir, apresenta as fontes de riscos caracterizadas operações realizadas 

no Porto de São Sebastião. 

Tabela 2.1-1 – Fontes de Risco de Vazamentos para o Porto de São Sebastião 

Tipo de 
operação 

Tipo de 
equipamento 

envolvido 

Tipo de óleo 
envolvido 

Capacidade máxima estimada de óleo, 
incluindo combustíveis e lubrificantes 
dos navios previstos para operar na 

instalação 

Navios 

Atracação Navio Cargueiro 
Óleo Combustível Marítimo 

(bunker) 
600 m³ 

 

Manobras Navio Cargueiro 
Óleo Combustível Marítimo 

(bunker) 
600 m³ 

 

Abastecimento 

Abastecimento Caminhão tanque Gasolina/ Diesel Marítimo 15 m³ 

Carga e Descarga 

Carga e 
Descarga 

Guindaste Óleo Combustível 1 m³ 

Movimentação de resíduos e fornecimento de rancho para embarcações 

Carga e 
Descarga 

Tambor 
Óleo Combustível/Óleo 

lubrificante 
0,2 m³ 

 

3 Hipóteses Acidentais 

As hipóteses acidentais apresentadas na sequência foram extraídas da Análise Preliminar 

de Riscos (APR), realizadas para as operações portuárias do Porto Público de São Sebastião em 

Março de 2015. Abaixo são apresentadas todas as hipóteses acidentais pertinentes ao PEI e 

Anexo a este documento segue a APR elaborada. 

 

 

 

 

 

Tabela 2-1 - Hipóteses Acidentais para o Porto de São Sebastião 
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Hipótese 

(N°) 
Descrição 

Volume  

(m³) 

1 Transbordo do sistema de Separação Água Óleo – SAO. 1 

2 Colisão de navio com o píer ou guindaste 600 

3 Colisão do navio rebocador com o píer ou outras embarcações. 10 

4 Colisão da lancha de apoio com o píer ou outras embarcações. 0,2 

5 Vazamento de óleo hidráulico dos guindastes no mar 1 

6 Derrame de resíduos oleosos para o mar 1 

7 Derrame de resíduos de navios 1 

8 
Derrame de combustível para o mar durante a operação de abastecimento de 

equipamentos 

0,05 

9 Ruptura catastrófica do caminhão-tanque 15 

10 Derrame de óleo de guindaste para o mar 1 
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Nos vazamentos de hidrocarbonetos no mar são considerados fatores como: pontos 

específicos das instalações, tipo e quantidade vazada de hidrocarboneto, fatores oceanográficos 

(vento, corrente) e tempo decorrido após o vazamento. Esta caracterização do cenário possibilita 

avaliar a deriva da mancha no momento da ocorrência, estimar o potencial de impacto ambiental, 

e principalmente, escolher a melhor estratégia de combate aplicável à emergência. 

No entanto, é importante para o planejamento emergencial avaliar com precedência os 

possíveis cenários derivados de vazamentos, permitindo o adequado dimensionamento de 

recursos materiais. Para tanto, foram realizadas simulações de derivas de manchas considerando 

os cenários mais críticos de vazamentos. A apresentação da simulação de derivas de mancha 

encontra-se no Anexo V – Simulação de Derivas de Mancha. 

Para a avaliação dos possíveis impactos e riscos gerados pelos potenciais vazamentos, 

serão utilizados os Mapas de Sensibilidade a derramamentos de Óleo (Cartas SAO), que se 

encontram no Anexo VI. 

Ressalta-se que os maiores volumes vazados foram considerados para os cenários 

acidentais envolvendo as operações de manobra e atracação dos navios, considerando naufrágios 

ou avarias nos tanques. Desta forma, adotando uma visão conservativa, optou-se por avaliar nas 

simulações de deriva de mancha, um óleo tipo Bunker, sendo este um óleo que apresenta maior 

área de espalhamento, podendo, assim, ser avaliado o pior cenário possível de operações de 

contenção e limpeza. 

Deve-se destacar que para efeito de dimensionamento dos recursos e ações de resposta do 

PEI foi estabelecida a descarga de pior caso, descrita no item 4. 

4 Descarga de Pior Caso 

Em cumprimento à Resolução CONAMA Nº 398/08, no que se refere ao cálculo do 

volume de descarga do pior caso, foi considerado cenário de acidente com o navio durante as 

manobras de atracação como potenciais origens de descargas para o mar. 

O cálculo do volume de pior caso para acidentes com navios é feito utilizando o critério 

da CONAMA Nº 398, a seguir descrito: 

Vpc = V1 

Onde: 
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Vpc = volume do derramamento correspondente à descarga de pior caso 

V1 = capacidade máxima do tanque, equipamento de processo ou reservatório de maior 

capacidade (1) 

Vpc = 600 m³ 

Para a determinação da descarga de pior caso foi utilizada a embarcação Luminous Ace 

(IMO 9110107) que opera no Porto de São Sebastião e apresenta por volume do maior tanque 

555 m³. 

5 Análise de Vulnerabilidade 

 A análise de vulnerabilidade tem como premissa a identificação dos cenários acidentais, 

sendo que neste o pior cenário considerado foi um vazamento de Óleo Bunker durante operação 

de atracação de navio no porto. Considera ainda a definição das possíveis trajetórias das manchas 

de óleo do derramamento e os efeitos destes cenários sobre a segurança da vida humana e os 

ambientes atingidos. Para tanto, foi realizado simulações de vazamentos do produto utilizando o 

modelo matemático OilMap. 

 A avaliação considerada neste item será referente às possíveis áreas atingidas pelas 

manchas de óleo. Estas informações podem ser verificadas nas Simulações de Deriva das 

Manchas – Relatório anexo a este PEI.  

 As simulações de derramamentos dessas hipóteses acidentais foram realizadas a partir de 

modelagem hidrodinâmica, com base na caracterização dos padrões de circulação obtida a partir 

de resultados do Modelo POCM (WOCE Parallel Ocean Climate Model), ajustado para modelar 

as correntes oceânicas da costa sudeste do Brasil e padrões de circulação no interior do Canal de 

São Sebastião, sendo que a modelagem específica do comportamento dos produtos na água foi 

realizada com a aplicação do programa informatizado OilMap, da Applied Science Associates – 

ASA. 

 Utilizando-se o modelo OilMap, tornou-se possível agregar a variabilidade das forçantes 

ambientais na área de estudo. No modo probabilístico, as simulações de derramamento foram 

realizadas através da variação aleatória do início do derramamento, dentro do período para o qual 

se dispunha de dados de vento. Os resultados deste tipo de simulação incluem mapas mostrando 

as probabilidades de contato de cada produto simulado na água, na linha de costa e o tempo de 

deslocamento da mancha. 
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 Para o produto analisado foram realizadas simulações de 72 horas, durante períodos de 

inverno e verão. Este período horas foi definido como o tempo máximo de resposta para 

intervenções emergenciais. A Tabela 5-1 apresenta os principais parâmetros do modelo 

utilizados nas simulações com o Modelo OilMap, para os pontos de simulação e cenários de pior 

caso considerados. 

Tabela 5-1 - Resumo dos Principais Parâmetros (Inputs) do Modelo Oilmap 

Ponto Coord. Geográficas Taxa de Descarga Volume Produto 
Área de Atracação do 

Porto 
23°48’41”S -
45°23’49”W 

Instantânea 600 m³ BUNKER 

 

 As Figuras.5-1 e 5-2 apresentam os resultados das simulações determinísticas realizadas 

para a hipótese acidental de pior caso e ponto de vazamento indicado na tabela acima, 

destacando o comportamento das manchas dos produtos ao longo do tempo e a probabilidade das 

áreas serem atingidas, tanto para o período de verão, como inverno; possibilitando assim a 

identificação das áreas vulneráveis, de forma a nortear as ações prioritárias a serem adotadas, em 

termos de proteção das áreas potencialmente afetadas. 

Nos cenários determinísticos críticos foram considerados vazamentos contínuos de todo o 

vazamento de óleo por 1 hora e simulados por 72 horas. A Tabela 5-2 apresenta a data de início 

dos cenários determinísticos críticos de verão e de inverno simulados e suas respectivas 

extensões de toque na costa. Observa-se que a maior extensão de toque foi de, aproximadamente, 

78,8 km durante o verão. 

Tabela 5-2: Resumo dos cenários determinísticos críticos simulados, com suas respectivas 
extensões de toque na costa. 

Cenários simulados Data de início da simulação Extensão do toque na 
costa (km) 

DET_SSEB_BUNKER_72H_INVERNO 06/06/2000 – 07:00h 38,7 

DET_SSEB_BUNKER_72H_VERAO 15/12/2000 – 08:00h 78,8 

 

Os resultados das simulações determinísticas críticas mostraram através dos balanços de 

massa (óleo na superfície, na coluna d’água, na linha de costa e evaporado), que, em ambos os 

períodos simulados, o principal processo que atua na redução da massa de óleo na água é a 

interação com a linha de costa. Adicionalmente, a maior extensão efetiva de toque na costa foi 
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de, aproximadamente, 78,8 km, calculada para a simulação crítica de derrame a partir do Ponto 

de risco durante o verão. 

 

 

 Figura 5-1 Evolução temporal da mancha de óleo para o cenário determinístico 

crítico até 72h no inverno. 

 



 

 

PEI – Plano de Emergência Individua  Porto de São Sebastião A-104

 

Figura 5-2 Evolução temporal da mancha de óleo para o cenário determinístico crítico 

até 72h no verão. 

 

As figuras a seguir, apresentam os contornos de tempo da mancha, a probabilidade de 

óleo na costa e a probabilidade de óleo na água, no período de inverno.  

Como critério ambiental e para apresentação dos resultados foram utilizados os intervalos 

de tempo especificados na Resolução do CONAMA de no 398/08 (2, 6, 12, 36 e 60 horas). Essa 

resolução estabelece o tempo máximo para a disponibilização de recursos de contenção/limpeza 
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no local da ocorrência da descarga. O critério de parada utilizado foi o tempo de 72 horas para o 

acompanhamento das manchas de óleo. Adicionalmente, foi adotado o limite de corte de 300 

mm para as espessuras de manchas de óleo. 

 

 

Figura 5-3 - Mapa de contorno de tempo de dispersão da mancha de óleo (Bunker), para o 

ponto de vazamento no Porto de São Sebastião, no período de inverno. 
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Figura 5-4 - Mapa de contorno de probabilidade de óleo na água (Bunker), para o ponto de 

vazamento no Porto de São Sebastião, no período de inverno. 
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Figura 5-5 - Mapa de contorno de probabilidade de toque na costa (Bunker), para o ponto 

de vazamento no Porto de São Sebastião, no período de inverno. 

 

As Figuras a seguir, apresentam os contornos de tempo da mancha, a probabilidade de 

óleo na costa e a probabilidade de óleo na água, no período de verão. 
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Figura 5-6 - Mapa de contorno de tempo de dispersão da mancha de óleo (Bunker), para o 

ponto de vazamento no Porto de São Sebastião, no período de verão. 
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Figura 5-7 - Mapa de contorno de tempo de dispersão da mancha de óleo (Bunker), para o 

ponto de vazamento no Porto de São Sebastião, no período de verão. 
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Figura 5-8 - Mapa de contorno de tempo de probabilidade de óleo na costa (Bunker), para 

o ponto de vazamento no Porto de São Sebastião, no período de verão. 

 

A simulação de deriva de mancha para o Porto de São Sebastião, considerando o 

vazamento de 600 m³ (Volume de Pior Caso), e um período de simulação de 72 horas, 

demonstrou que para o período de inverno, a dispersão de um vazamento ocorreria de forma 

muito mais rápida no sentido sul do Canal de São Sebastião, atingindo as áreas costeiras do 

continente até a praia de maresias, e ao sul e da Ilha Bela até a Ponta do Diogo. 

No período de verão ocorreria o mesmo cenário, no entanto a mancha atingiria as áreas 

ao sul do continente até a praia de Maresias e da Ilha Bela até a Praia do Bonete. 
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O cenário de vazamento, no inverno, seria o pior possível no caso da operação do Porto 

Público de São Sebastião. Este cenário, embora remoto, é passível de ocorrer. Percebe-se que a 

dispersão da mancha no sentido sul ocorreria em no máximo 6 horas. Assim, as ações de 

contenção das manchas devem ocorrer de forma mais rápido possível para proteção da maior 

parte da zona litorânea desta região, uma vez que apresenta, em sua maior parte ambientes de 

alta sensibilidade ambiental. 

O cenário ocorrido no verão, embora de menor intensidade, seria agravado por este 

período ser de intensa atividade turística na região, com grande atividade nas praias e atividades 

náuticas na Ilha Bela. 

Em ambos os cenários, as operações de contenção e remoção das manchas devem ocorrer 

no menor tempo possível, evitando, assim, que a menor quantidade de áreas litorâneas sejam 

atingidas, uma vez que nesta região, tanto as demandas ambientais (sensibilidade dos ambientes), 

quanto sociais (turismo, navegação, lazer, pesca, entre outras) seriam amplamente atingidas. 

Os resultados das simulações probabilísticas de derrame de óleo (extensão da costa com 

probabilidade de toque e área com probabilidade de ocorrência) demonstram que para os 

cenários simulados para o período do inverno a área total com probabilidade de toque na água 

atinge 1.923,48 km² de superfície e a extensão do toque na costa pode chegar a 123 km. Nos 

cenários ocorridos no verão a área de extensão da mancha pode atingir até 1.674,70 km² 

enquanto o toque na costa pode ter até 102,9 km de extensão. Entretanto, cabe ressaltar que as 

maiores probabilidades ocorrem nas proximidades do ponto de risco. 

6 Treinamento pessoal e exercício de resposta 

Este treinamento é destinado a todas as pessoas que compõem a EOR, sendo realizado 

quando do ingresso do colaborador na estrutura do PEI. 

O treinamento consiste na apresentação e discussão do conteúdo do PEI, envolvendo 

todas as suas etapas, abordando o planejamento das comunicações, ações de resposta, 

mobilização de recursos e realização de exercícios de planejamento e práticos. O treinamento é 

realizado na implantação do plano, a cada revisão de seu conteúdo e para todo novo integrante. 

Recebem também o mesmo treinamento as pessoas que podem ser convocadas para apoio 

ao plano ou para substituição dos titulares, em caso de impedimento temporário ou da longa 

duração da faina. A frequência e duração desses treinamentos são definidas pelo Coordenador de 

Emergências. 



 

 

PEI – Plano de Emergência Individua  Porto de São Sebastião A-112

Sempre que houver alteração nos procedimentos de resposta, decorrentes de reavaliação 

do PEI, os componentes da EOR envolvidos com os procedimentos modificados receberão novos 

treinamentos. 

 

Conforme definidos em procedimentos da Companhia Docas de São Sebastião, são 

realizados exercícios envolvendo todas as áreas que direta ou indiretamente possam vir a atuar 

no combate as situações de emergência. Estes exercícios buscam o desenvolvimento de 

capacitação dos colaboradores que compõem a EOR, além do envolvimento e a participação de 

outras partes interessadas, como entidades oficiais, entidades externas e comunidades da área de 

influência da instalação. 

 

6.1 Conteúdo Programático 

  Neste PEI são considerados três tipos de formação: 

 Formação teórica e prática dos Coordenadores e equipes de execução; 

 Formação teórica e prática das equipes de intervenção previstas no PEI; e 

 Exercícios em simulados. 

O conteúdo programático consiste em: 

 Origens e causas de derrames acidentais no mar; 

 Propriedades físicas e químicas dos hidrocarbonetos e outras substâncias nocivas líquidas 

a granel; 

 Avaliação da situação face um derrame acidental no mar: 

 Relatórios de notificação; 

 Recolhimento de informações necessárias à avaliação dos efeitos e danos; 

 Caracterização do derrame quanto à sua extensão, tipo, quantidades e deriva dos 

produtos derramados; 

 Identificação das incidências dos riscos; 
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  Identificação dos perigos impostos para o meio ambiente; 

 Saúde humana;  

 Comportamento e evolução do derrame. 

 Plano de Emergência: 

 Objetivo e forma; 

 Conteúdo; 

 Organização da intervenção; 

 Planejamento operacional; 

 Execução das operações de intervenção: 

 Aspectos operacionais; 

 Aspectos relativos ao pessoal e logística; 

 Procedimentos e técnicas de contenção e de recolha dos produtos no mar; 

 Outras técnicas de intervenção; 

 Operações de limpeza; 

 Armazenagem, transporte e tratamento/eliminação de detritos; 

 Segurança e saúde do pessoal de intervenção; 

 Coordenação, vigilância e controle das atividades de intervenção; 

 Final das operações de limpeza: 

 Tomada de decisão, em conjunto com as entidades envolvidas; 

 Avaliação da possibilidade de recontaminação; 

 Avaliação dos danos materiais e ambientais; 
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 Verificação dos custos das operações de intervenção e elaboração de um relatório 

justificado; e 

 Análise do modo como decorreram as operações de intervenção e elaboração de um 

Relatório Final. 

 

6.2 Tipos de Exercícios de Resposta Praticados 

São realizados exercícios de resposta em quatro (04) níveis, conforme abaixo: 

a) Simulado de Comunicação 

  Verificação de todo o processo de comunicação das partes interessadas (interna e 

externamente), com frequência anual; 

b) Simulado de Mobilização de Recursos 

  Verificação da eficácia no processo de acionamento das equipes, dos materiais e dos 

equipamentos, próprios e de terceiros, necessários ao controle da emergência; os recursos são 

apenas mobilizados e avaliam-se o tempo e as dificuldades encontradas, com frequência anual; 

c) Simulado em Sala de Treinamento 

  Refere-se a exercício de planejamento. Trata-se de uma forma de se avaliar o 

conhecimento de todos os envolvidos, em suas respectivas atribuições para o controle da 

emergência, por meio de dramatização em sala, com frequência anual; 

d) Simulado de Campo 

  Refere-se a exercício completo de resposta. Envolve a mobilização de pessoas e recursos, 

simulando ações de controle em diversos níveis de dificuldades, requerendo intensa preparação e 

envolvimento de recursos materiais e humanos, com frequência anual. 

  A realização dos exercícios de resposta envolve o planejamento, a realização, a avaliação 

e a análise crítica. 

i) Planejamento do exercício de resposta 
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  A programação anual de exercícios simulados é estabelecida pelo Coordenador do PEI 

com base nas hipóteses acidentais dos planos de emergências vigentes no Porto. A convocação e 

a preparação do exercício simulado são conduzidas pelo Coordenador do PEI ou preposto 

designado, tendo como diretrizes a implantação de providências básicas para o cumprimento do 

cronograma de simulados. 

  O coordenador do simulado deve reunir as equipes, planejar e discutir a execução dos 

procedimentos operacionais de resposta, considerando os cenários acidentais previstos e 

atentando para os impactos ambientais e acidentes pessoais que possam ser causados pelo 

próprio exercício. 

  Nesta etapa são definidos os locais de atuação, os cenários acidentais e as ações a serem 

tomadas durante e após o exercício. Os cenários acidentais, sempre que possível, devem ser 

alternados a cada exercício. O planejamento é divulgado somente aos organizadores. 

  Convém que sejam realizadas reuniões preparatórias envolvendo os organizadores do 

simulado. As equipes que serão avaliadas não devem participar dessa fase, devendo no máximo 

ser cientificadas de que haverá um simulado. 

ii) Realização do exercício de resposta 

  As diretrizes básicas para a realização dos simulados visam testar as hipóteses acidentais 

que constam neste plano assim como treinar a força de trabalho e comunidade com potencial de 

envolvimento em emergências. O cronograma de simulados é gerenciado pelo Coordenador de 

Emergências. Os simulados de campo devem envolver a mobilização de pessoas e recursos 

materiais e humanos, simulando ações de controle em diversos níveis de dificuldade.  

A realização do exercício deve estar baseada no planejamento executado. A Coordenação 

de Emergências deve definir uma equipe para providenciar os recursos necessários à realização 

do simulado, compreendendo a infraestrutura para os avaliadores e convidados, caso existente. 

Tais recursos consistem em: 

 Rádios portáteis; 

 Coletes de identificação; 

 EPIs básicos (capacete, óculos e botas de segurança); 
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 Megafone; 

 Placas de advertência “Exercício Simulado”; 

 Canetas, blocos e prancheta para anotações dos avaliadores; 

 Máquinas fotográficas; 

 Palanques ou toldos para abrigo de convidados (opcional); 

 Água para hidratação; 

 Sistema de som (opcional); e 

 Equipe e recursos para filmagem (opcional). 

No dia e hora definidos pelos organizadores, devem ser distribuídos os materiais dos 

avaliadores e postados com antecedência nos locais definidos nas reuniões preparatórias. Os 

cronômetros devem ser ajustados para que não haja disparidade nas anotações de horários das 

ações avaliadas. 

Caso existam convidados para assistir ao evento, devem ser designadas pessoas para 

preparar a infraestrutura de apoio e recepção dos mesmos. Outros recursos poderão ser utilizados 

conforme o porte e características de cada simulado realizado. 

iii) Avaliação do exercício de resposta 

Após a realização dos simulados é realizada reunião de análise crítica entre os 

participantes com o objetivo de avaliar os pontos fortes e oportunidades de melhoria do PEI e 

das atividades relacionadas ao planejamento e execução do exercício em si. Os itens analisados 

nesta reunião são: 

 Cenário: cenário proposto está adequado às hipóteses acidentais; 

 Planejamento: dimensionamento de recursos materiais e humanos, registros do 

simulado e apoio logístico. 

 Execução: avaliação do tempo de resposta, dos procedimentos e táticas para resposta, 

eficácia e eficiência das ações tomadas, funcionamento do fluxograma de 

comunicação, análise das ações tomadas, etc.  



 

 

PEI – Plano de Emergência Individua  Porto de São Sebastião A-117

A análise crítica realizada é registrada e as ações corretivas propostas pela equipe servem 

de subsídio para revisão do PEI. 

A Tabela 6.2.1-1 contém a matriz de responsabilidades para o planejamento, realização e 

avaliação dos simulados. 

6.2.1-1 - Matriz de Responsabilidade 

Atividades Detalhamento Responsável 

Reunião de Planejamento Coordenar a reunião Coordenador do PEI 

Definição do cenário acidental 
Conforme cronograma de 

simulados 
Coordenador de Emergências 

Definição dos recursos humanos e 
materiais 

Conforme cenário acidental 
proposto 

Coordenador de Emergências 

Distribuição de tarefas Conforme EOR Responsáveis designados na EOR 

Confecção de relatórios e registros 
Registro fotográfico e 

monitoramento de tempos 
Grupo de Apoio 

Reunião de análise crítica de 
simulados 

Análise crítica do exercício Coordenador do PEI 

Plano de ação 
Medidas corretivas e preventivas 
para a melhoria de performance. 

Coordenador do PEI 

 

 

6.3 Frequência dos treinamentos e simulados 

A seguir é apresentada a frequência dos treinamentos e simulados nas Tabelas 6.3-1 e 

6.3-2, respectivamente.  

Para a definição do cronograma de exercícios simulados deve-se considerar o nível de 

complexidade da emergência, conforme pode ser observado na Tabela 6.3.2-3. 

 

 

 

 

Tabela 6.3-1 – Frequência de Treinamentos. 

Curso 

Treinamentos 

Pertencentes à 

outros Planos 

Tipo Periodicidade 

EPI - Equipamento de Proteção Individual PGR, PCE, PEI Teórico e Prático Anual 



 

 

PEI – Plano de Emergência Individua  Porto de São Sebastião A-118

Operações de resposta a emergências com 

produtos perigosos 
PGR, PCE, PEI Teórico e Prático Quando necessário 

Aspectos legais da gestão ambiental PGR, PCE, PEI Teórico Quando necessário 

Transporte, movimentação, armazenagem e 

manuseio de materiais e equipamentos 
PGR, PCE, PEI Teórico Quando necessário 

Curso de cartas de sensibilidade ambiental 

ao óleo (SAO) para derramamentos de óleo 
PEI Teórico e Prático Quando necessário 

Curso de comunicação em emergência com 

órgãos públicos e mídia 
PCE, PEI Teórico Quando necessário 

First Responder - TRVOM - Padrão IMO I PEI Teórico Quando necessário 

Treinamento de agentes voluntários de 

defesa ambiental 
PCE, PEI Teórico e Prático Quando necessário 

Montagem de equipamentos hidráulicos para 

coleta de óleo 
PEI Teórico e Prático Quando necessário 

Barreiras de contenção 
PEI Teórico Quando necessário 

Noções de comportamento em emergência 
PCE, PEI Teórico Quando necessário 

Treinamento de GPS 
PEI Teórico e Prático Quando necessário 

Utilização de guincho do caminhão 
PEI Teórico e Prático Quando necessário 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6.3-2 – Frequência de Simulados. 

Simulado 

Treinamentos 

Pertencentes 

à outros 

Planos 

Nível Periodicidade 

Simulado table top completo de resposta a incidentes de 

poluição por óleo 
PGR,PEI Nível 1 Anual 

Simulado de comunicações em incidentes de poluição por óleo PEI Nível 1 Anual 
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Simulado de mobilização de recursos em incidentes de 

poluição por óleo 
PCE,PEI Nível 1 Anual 

Simulado prático completo de controle de emergências 
PGR,PCE, 

PEI 
Nível 1 Anual 

 
 
Tabela 6.3-3 – Frequência dos Treinamentos de acordo com a complexidade. 

Grau de Complexidade Periodicidade 

Comunicação Anual 

Mobilização de Recursos Anual 

Sala de Treinamento Anual 

Simulado de Campo Anual 
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ANEXO III – DIMENSIONAMENTO DA CAPACIDADE MÍNIMA DE RESPOSTA 

 
1 Barreiras de Contenção 

 

De acordo com a Resolução CONAMA Nº 398, as barreiras de contenção devem ser 

dimensionadas em função dos cenários acidentais previstos e das estratégias de resposta 

estabelecidas, segundo os critérios apresentados na Tabela III.1-1, abaixo.  

Tabela1-1 - Critérios para Cálculo de Quantidade Mínima de Barreiras Flutuantes 

Estratégia Critério Variável 
Quantidade 

Mínima 

Cerco completo do navio 
ou da fonte de 
derramamento 

3 x comprimento do navio ou da fonte de 
derramamento (m) 

230 m 690 m 

Contenção da Mancha de 
Óleo 

De acordo com o cálculo da capacidade efetiva 
diária de recolhimento de óleo – CEDRO* 

- 267 m 

Estratégia Critério Variável 
Quantidade 

Mínima 

Proteção de rios, canais e 
outros corpos hídricos 

O maior valor entre: 

 3,5 x largura do corpo hídrico, em metros, e. 

 1,5 + velocidade máxima da corrente em nós 
x largura do corpo hídrico, em metros. 

Até o limite de 350 metros. 

Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Quantidade mínima de 
barreira segundo 

Resolução CONAMA 398 
  957 m 

Quantidade de barreira 
flutuante existente para 
atendimento no Porto de 

São Sebastião 

  960 m 

 *Capacidade de retenção da barreira 3m³/ 100 metros de lance. Fonte: CETESB, 2001. 

A quantidade mínima de barreiras para proteção de rios, canais e outros corpos hídricos 

não se aplica neste caso, pois na área do Porto de São Sebastião não existem corpos d’água que 

os cenários acidentais possam atingir. 

Para a contenção da mancha de óleo – considerando os volumes de descarga e da 

CEDRO abordados no item III.2 Recolhedores e, a utilização de barreiras com capacidade de 

retenção de 0,3 m³ de óleo/ metro de lance – o cálculo da quantidade de barreiras obedeceu o 
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volume de descarga pequena (CEDROdp = 8 m³) uma vez que os recursos são mobilizáveis em 

tempo menor a duas horas. 

2 Recolhedores 

Segundo a Resolução CONAMA Nº 398, o cálculo da Capacidade Efetiva Diária de 

Recolhimento de Óleo (CEDRO) deve seguir os critérios para descargas pequenas e médias, 

conforme a Tabela 2-1, abaixo: 

Tabela 2-1 - Descargas pequenas (dp) e médias (dm) 

Volume 
Tempo de disponibilidade de recursos no local da 

ocorrência da descarga 
CEDRO 

 
Vdp é o volume de descarga 

pequena 
 

Vdp é igual ao menor valor entre 8 
m³ e o volume da descarga de pior 

caso 

 
Tdp é o tempo para disponibilidade de recursos próprios 

da instalação para resposta à descarga pequena 
 

Tdp < 2 horas 
 

CEDROdp = 
8m³ 

 
Vdm é o volume de descarga 

média: 
 

Vdm = 200 m3 
Vdm = 10% do volume da 

descarga de pior caso = 60 m3 
 

Vdm = volume de descarga média 

Tdm < 6 horas 
 

Tdm é o tempo para disponibilidade de recursos próprios 
da instalação ou de terceiros provenientes de acordos 
previamente firmados para resposta à descarga média, 
sendo que esse tempo poderá ser ampliado, a partir de 

justificativa técnica aceita pelo órgão ambiental 
competente. 

 

CEDROdm = 
0,5 x 60 = 30 

m3/dia 

 

O volume do derramamento correspondente à descarga de pior caso adotado é de 600 m³ 

e seu cálculo está descrito no Capítulo 2, deste documento. 

Para situação de descarga de pior caso, as respostas devem ser planejadas e tomadas de 

forma escalonada, onde os valores da CEDRO se referem à capacidade total disponível no tempo 

especificado.   

De acordo com a Resolução CONAMA n° 398 de 2008, os casos em que o volume de 

pior caso (Vpc) for menor que o somatório (S = 15.200 m³) dos volumes de recolhimento dos 

três níveis apresentados, o cálculo da capacidade de recolhimento deverá obedecer ao seguinte 

critério, segundo Tabela 2-2. 

 

 

Tabela 2-2 - Capacidade de Recolhimento 

Tempo (TN) CEDROdpc CEDROdpc  
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calculada para Vpc = 600 m3 

TN1 = 12 horas CEDROdpc1 = 0,15 x Vpc CEDROdpc1 = 90 m3/dia 

TN2 = 36 horas CEDROdpc2 = 0,30 x Vpc CEDROdpc2 = 180 m3/dia 

TN3 = 60 horas CEDROdpc3 = 0,55 x Vpc CEDROdpc3 = 330 m3/dia 

  Considerando-se que o tempo máximo estimado para utilização dos equipamentos 

recolhedores é menor do que 12 horas, a CEDRO (Capacidade Efetiva Diária de Recolhimento 

de Óleo) deverá ser de 90 m³. 

O cálculo para estabelecimento de equipamentos relacionados à Capacidade Efetiva 

Diária de Recolhimento de Óleo (CEDRO) deverá obedecer à seguinte fórmula: 

 CEDRO = 24 x Cn x fe 

Onde: 

Cn é igual à capacidade nominal do recolhedor, em m³/h  

fe é o fator de eficácia, onde fe máximo = 0,20 

 

  A Tabela 2-3, abaixo, apresenta o cálculo para o estabelecimento de equipamentos de 

acordo com a Capacidade Efetiva Diária de Recolhimento do Óleo calculada para cada volume 

derramado: 

Tabela 2-3 - Cálculo de Equipamentos. 

CEDRO 
(m3/dia) 

Tempo para 
disponibilizar 

o recurso 
(horas) 

Volume 
derramado 

(m3) 

Fator de 
eficácia 

fe 

Capacidade nominal 
CN = CEDRO/24xfe 

(m3/hora) 

CEDROdp = 8  < 2 8 

0,20 
 

1,67 
CEDROdm = 60 < 6 60 12,5 

CEDROdpc1 = 90 12 90 18,75 
CEDROdpc2 = 180 36 180 37,5 
CEDROdpc3 = 330 60 330 68,75 

  
 

Observando-se os resultados mostrados na Tabela 2-3 e considerando-se que o tempo 

para disponibilização dos recursos é inferior a 2 horas, será considerado, para o presente PEI, um 

recolhedor com capacidade nominal mínima em torno de 1,7 m3/h (tempo inferior a 2 horas). 

O Porto de São Sebastião conta com diversos equipamentos de recolhimento atendendo 

aos cenários de descarga pequena, média e de pior caso apresentados neste PEI. 
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A Tabela 2-4 a seguir, apresenta o cálculo para o estabelecimento de equipamentos de 

acordo com a CEDRO calculada para cada volume derramado e a capacidade de recolhimento 

disponível. 

Tabela 2-4. Capacidade de recolhimento - valores exigidos e disponíveis. 

CEDRO 
(m3/dia) 

Capacidade 
nominal 

CN = CEDRO/24 x 
µ 

(m3/hora) 

Equipamento Tipo 
Quantidade 
disponível 

Capacidade 
total 

disponível 
(m3/hora) 

CEDROdp = 8  1,67 

Recolhedores 

Moto bomba 
Spate PD75 (30 
m³/h) 

3 

251 

CEDROdm = 
60 

12,5 
Moto bomba 
Storm D75 (60 
m³/h) 

1 

CEDROdpc1 = 
90 

18,75 

Recolhedor de 
óleo em água 
(Skimmer tipo 
rolo) (16 m³/h) 

1 

CEDROdpc2 = 
180 

37,50 

Recolhedor de 
óleo em água 
(Skimmer tipo 
vertedouro) (35 
m³/h) 

2 

CEDROdpc3 = 
330 

68,75 
Bomba hidráulica 
submergível (50 
m³/h) 

1 

 
 

3 Dispersantes Químicos 
 

Não foi considerado o uso de dispersantes, pois, de acordo com a Resolução CONAMA 

Nº 269, não se aplicam dispersantes em áreas onde tanto o dispersante químico quanto a mistura 

de óleo possam permanecer concentrados ou ter um alto período de residência. 

Em situações cujos vazamentos extrapolem as áreas abrigadas do canal e alcancem o mar 

aberto, as medidas aplicáveis se apresentam em consonância com a Resolução CONAMA Nº 

269, e devem ser aprovadas pelas autoridades ambientais competentes. 

 
 
 
 

4 Dispersão Mecânica 
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A dispersão mecânica, tendo sua aplicação devidamente justificada, poderá ser efetuada 

em consonância com o órgão ambiental, sendo que para tanto poderão ser utilizadas as 

embarcações disponíveis de maneira imediata no CEATE, apresentadas na Tabela III.4-1.   

Tabela 4-1. Embarcações disponíveis no CEATE 

Tipo Quantidade Potência 

Barco de Alumínio Levefort 
26’ Max 

2 225 HP 

Bote Inflável (16’) 1 
90 HP 

 

Barco de Alumínio Maresias 
(16’) 

1 15 HP 

 

5 Armazenamento Temporário 
 

Como estipulado na Resolução CONAMA Nº 398, a capacidade de armazenamento 

temporário do óleo recolhido deverá ser equivalente a três horas de operação do recolhedor 

(Tabela5-1). 

  C = 3 x CN 

 Onde: 

 C é a capacidade de armazenamento temporário 

 CN é a capacidade nominal 

 
Tabela 5-1 - Cálculo da Capacidade de Armazenamento Temporário 

Tempo (horas) CN (m3/h) C (m3) = (3xCN) 
3 1,67 5,00 
6 6,25 18,75 

12 18,75 56,25 
36 37,50 112,5 
60 68,75 206,25 

 

  A Tabela 5-2, a seguir, apresenta a capacidade de armazenamento temporário, de acordo 

com a Resolução CONAMA Nº 398 e os equipamentos disponíveis. 

Considerando o volume de descarga pequena, a capacidade de armazenamento 

temporário deve atender ao volume de 5m³. 
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Tabela 5-2 - Capacidade de Armazenamento temporário – valores exigidos e disponíveis. 

Tempo 
(horas) 

Capacidade 
temporária 
(calculada – 

m3) 

Equipamento 
Capacida

de 
Quantidade 
disponível 

Capacidade total 
disponível 

 

3 5 

Big Bag com liner  
 10.000 
litros 

46 

107.400 l ou  
107,4 m³ 

Tambor  200 litros 80 

Tanque auto-portante 
terrestre (Yzy) 

10.000 
litros 

2 

Tanque auto-portante 
terrestre de (Yzy) 

5.000 litros 1 

Tanque flutuante de 
(Yzyflo) 

10.000 
litros 

2 

Piscina  400 litros 1 

 

 
6 Absorventes 

 Como indicado na Resolução CONAMA Nº 398, os absorventes utilizados para limpeza 

final da área do derramamento, para os locais inacessíveis aos recolhedores e, em alguns casos, 

para proteção de locais vulneráveis em sua extensão ou outras áreas especiais deverão ser 

quantificados obedecendo-se o mesmo critério das barreiras flutuantes. Esse critério está descrito 

na Tabela 6-1 e 6-2. 
 

Tabela 6-1 - Critérios para o Cálculo da Quantidade Mínima de Barreiras e Mantas 
Absorventes. 

Estratégia Critério  
Quantidade mínima (m) 

Barreiras Mantas/rolos 

Contenção da mancha 

de óleo 

O mesmo comprimento das barreiras de 

contenção 
957 m 

Quantidade mínima total segundo CONAMA 398 957 m 

Quantidade de absorventes existente para o Porto de São Sebastião 2000 m 

 

Com relação aos materiais absorventes a granel, estes deverão ser de origem orgânica (ex. 

cortiça, palha, feno, turfa, bagaço de cana-de-açúcar, casca de côco) e em quantidade compatível 

com a estratégia de resposta apresentada. Além disso, a utilização desses materiais deve ser 

acompanhada e orientada por agentes do órgão ambiental competente.  
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Tabela 6-2 - Materiais Absorventes disponíveis para o Porto de São Sebastião. 

Descrição 
Unidade  

Total 

disponível 

Absorvente natural granulado (Tipo Turfa) - saco 22,5 Kg Saco 16 

Barreira absorvente branca 8" x 3m - para hidrocarbonetos Unidade 140 

Barreira absorvente verde 8" x 3m - para produtos químicos Unidade 77 

Manta absorvente para hidrocarbonetos Unidade 146 

Manta absorvente para produtos químicos Unidade 400 

Rolo absorvente para hidrocarbonetos (1m x 43m) Metro 301 

Rolo absorvente para produtos químicos Metro 215 

Cordão Absorvente (lance de 1,20m) Unidade 76 
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ANEXO IV – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR) 

 
1 INTRODUÇÃO 

A avaliação de risco pode ser descrita como uma metodologia de coleta e avaliação das 

informações disponíveis a respeito de determinado fator de efeito adverso às pessoas e/ ou ao 

meio ambiente, como resultado de exposições ambientais. 

Incorpora um conjunto de atividades que objetiva agregar uma dimensão numérica, 

ligada à probabilidade e suas consequências de determinados eventos (contínuos ou pontuais). A 

partir desta avaliação é possível determinar a magnitude do risco e das possíveis consequências 

do evento. 

Trata-se de uma técnica estruturada que tem por objetivo identificar os riscos presentes 

numa instalação, ocasionados por eventos indesejáveis. Os resultados foram apresentados numa 

planilha sendo identificados os perigos, suas causas, os efeitos (consequências) e suas 

respectivas categorias de severidade. Além disso, inserindo-se categorias de severidade e 

frequência, constitui-se desta forma uma matriz de Riscos.  Cabe ressaltar que as consequências 

foram analisadas individualmente para Pessoas e Meio Ambiente. 

A Tabela 1 a seguir apresenta a planilha de Análise Preliminar de Riscos, cuja explicação 

dos campos é apresentada na sequência. As Tabelas 2 e 3 apresentam as categorias de 

severidade para o Meio Ambiente nos cenários com vazamento em água e em solo, 

respectivamente.  

Para a determinação da frequência foi adotada a classificação apresentada na Tabela 4.  Na 

Tabela 5 são apresentadas as categorias de tolerabilidade dos riscos avaliados e a proposição de 

níveis de controle necessários (Tabela 6). 
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Tabela 1 – Análise Preliminar de Riscos (APR) 
Empresa:  Folha:  
Empreendimento:  Sistema:  Revisão:  
Referência:  Data:  
Nº de 
Orde

m 
Perigo Causas Consequências 

Meios de Propagação 
(MP)/ Receptores (R) 

Proteções 
Existentes 

Categorias 
Observações (O) / 

Recomendações (R) Freq. Sev. 
isco 

1   

Pessoas 

 

 

 

 

 

Meio Ambiente 

  

2   

Pessoas 

  

  

Meio Ambiente 
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 Seção: Etapa do Processo Analisada; 

 Número de Ordem: número sequencial do perigo identificado nas linhas; 

 Perigo: evento que define a hipótese acidental e está normalmente associado a uma ou mais condições 

com potencial de causar danos às pessoas, ao patrimônio ou ao meio ambiente; 

 Causas: fatos geradores dos eventos acidentais descritos na coluna “Perigo”, que geralmente estão 

associados à ocorrência de falhas intrínsecas em equipamentos ou com a execução de procedimentos 

errados / inadequados (falhas operacionais / erros humanos); 

 Consequências: possíveis consequências associadas a um determinado perigo, sendo categorizadas 

para pessoas e o meio ambiente; 

 Meios de Propagação e Receptores: Meios físicos por onde o produto vazado pode espalhar ou 

dispersar atingindo os receptores próximos ao acidente vulneráveis aos eventos decorrentes do 

vazamento; 

 Proteções Existentes: Meio ou instrumentos de detecção e salvaguardas de vazamentos ou das 

tipologias acidentais provindas dos vazamentos; 

 Categoria de Frequência: A quarta coluna corresponde à frequência de ocorrência das causas dos 

Riscos identificados; 

 Categoria de Severidade: Graduação qualitativa do efeito associado ao cenário acidental, de acordo 

com a classificação apresentada anteriormente; 

 Categorização do Risco: Relação estabelecida entre os níveis definidos de frequência e consequência 

de um determinado Risco; 

 Danos Externos: Capacidade de o acidente causar danos além dos limites do empreendimento; 

 Observações (O) / Recomendações (R): observações pertinentes ao Risco e respectivos cenários 

acidentais, sistemas de segurança existentes ou recomendações para o gerenciamento dos riscos 

associados. 
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Tabela 2 – Categorias de Severidade para o Meio Ambiente - Água 

Ambiente 
Categoria de 
Severidade 

Volume vazado em m³, conforme grau API 

API ≥ 45 35 ≤ API < 45 17,5 ≤ API < 35 API ≤ 17,5 

Região Costeira 

IV ≥ 1000 ≥ 800 ≥ 600 ≥ 400 

III 100 ≤ V <1000 80 ≤ V <800 60 ≤ V <600 40 ≤ V <400 

II 10 ≤ V < 100 12 ≤ V < 80 8 ≤ V < 60 6 ≤ V < 40 

I V < 12 V < 10 V < 8 V < 6 

Tabela 3 – Categorias de Severidade para o Meio Ambiente – Solo  

Ambiente 
Categoria de 
Severidade 

Volume vazado em m³, conforme grau API 

API ≥ 45 35 ≤ API < 45 17,5 ≤ API < 35 API ≤ 17,5 

Terreno impermeável 

IV ≥ 100 ≥ 200 ≥ 350 ≥ 500 

III 5 ≤ V <100 10 ≤ V <200 15 ≤ V <350 25 ≤ V <500 

II 1 ≤ V < 5 2 ≤ V < 10 3 ≤ V < 15 5 ≤ V < 25 

I V < 1 V < 2 V < 3 V < 5 

Terreno permeável 
(não cultivável) 

IV ≥ 50 ≥ 100 ≥ 150 ≥ 200 

III 35 ≤ V <50 70 ≤ V <100 110 ≤ V <150 150 ≤ V <200 

II 0,7 ≤ V <35 1 ≤ V <70 2 ≤ V <110 4 ≤ V <150 

I V < 0,7 V < 1 V < 2 V < 4 

 

 

Tabela 4 – Categorias de Frequência 

A Remota 
1 em 104 a 1 em 106 

anos 
Não esperado ocorrer durante a vida útil da Instalação, 
apesar de haver referencias históricas. 

B Pouco Provável 
1 em 102 a 1 em 104 

anos 
Possível de ocorrer até uma vez durante a vida útil da 
Instalação. 



 

PEI – Plano de Emergência Individual  Porto de São Sebastião 
 

A-135

Tabela 4 – Categorias de Frequência 

C Provável 
1 por ano a 1 em 102 

anos 
Esperado ocorrer mais de uma vez durante a vida útil da 
Instalação. 

D Frequente > 1 por ano 
Esperado ocorrer muitas vezes durante a vida útil da 
Instalação. 

 
Tabela 5 – Matriz de Tolerabilidade de Riscos 

 

Descrição/ Características 
Remota  

(A) 
Pouco provável 

(B) 
Provável  

(C) 
Frequente  

(D) 

Pessoas 
Meio 

Ambiente 

Não esperado de 
ocorrer, porem 
com referências 
em instalações 
similares 

Pouco provável de 
ocorrer durante a 
vida útil de um 
conjunto de 
unidades similares 

Provável de 
ocorrer uma vez 
durante a vida útil 
da instalação 

Provável de 
ocorrer muitas 
vezes durante a 
vida útil da 
instalação 

C
at

eg
or

ia
 d

e 
Se

ve
ri

da
de

 d
as

 C
on

se
q

uê
nc

ia
s 

IV
 

C
at

as
tr

óf
ic

a 

Múltiplas fatalidades 
intramuros ou 
fatalidades 
extramuros 

Danos severos em 
áreas sensíveis ou 
se estendendo para 
outros locais 

M NT NT NT 

II
I 

C
rí

ti
ca

 

Fatalidade intramuros 
ou lesões graves 

Danos severos com 
efeitos localizados M M NT NT 

II
 

M
ar

gi
na

l 

Lesões graves 
intramuros ou lesões 
leves extramuros 

Danos moderados T T M M 

I 

D
es

pr
ez

ív
el

 

Lesões leves Danos leves T T T M 

 
 

Tabela IV.6 – Categorias de Risco e Níveis de Controle Necessários 

Categoria de risco Nível de controle necessário 

Tolerável (T) 
Não há necessidade de medidas adicionais. O monitoramento é necessário para que os 
controles sejam mantidos. 

Moderado (M) 
Controles adicionais devem ser avaliados para que haja a redução dos riscos e devem ser 
implementados aqueles considerados praticáveis. 

Não Tolerável (NT) 
Os controles existentes são insuficientes. Novos métodos devem ser definidos para 
diminuir a probabilidade de ocorrência ou a severidade das consequências, de forma a 
trazer os riscos para regiões de menor magnitude de riscos. 
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RESUMO 

 
Este relatório apresenta os resultados das simulações numéricas do 

transporte e dispersão de óleo decorrente de potenciais acidentes no Porto de 

São Sebastião, localizado no Canal de São Sebastião (CSS), no Estado de São 

Paulo. 

A modelagem foi conduzida através da utilização de um sistema de modelos 

conhecido como OILMAP, desenvolvido pela Applied Science Associates 

(ASA), Inc. A caracterização dos padrões de circulação na região foi obtida a 

partir de um modelo numérico de meso-escala baseado no Princeton Ocean 

Model (POM), adaptado e implementado pela ASA South America na região de 

estudo. 

O campo de vento para os processamentos do modelo hidrodinâmico e de 

deriva de óleo na área do CSS e região costeira adjacente foi determinado a partir 

de campos analisados do modelo global NCEP (National Centers for 

Environmental Prediction). 

Para determinar os contornos de probabilidade de ocorrência do óleo na água 

e na costa, foram conduzidas simulações probabilísticas considerando duas 

condições sazonais (verão e inverno), um ponto de risco (píer de atracação) e um 

volume de pior caso (600 m3 derramados por 60 minutos). A partir dos resultados 

dessas simulações probabilísticas foram selecionados os cenários determinísticos 

críticos para condições de verão e inverno, utilizando como critério a maior 

extensão de toque na linha de costa. 

Como critério ambiental e para apresentação dos resultados foram utilizados 

os intervalos de tempo especificados na Resolução do CONAMA de no 398/08. 

Essa resolução estabelece o tempo máximo para a disponibilização de recursos 

de contenção/limpeza no local da ocorrência da descarga. O critério de parada 

utilizado foi o tempo de 72 horas para o acompanhamento das manchas de óleo.  
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Os resultados das simulações probabilísticas mostraram que, as áreas totais 

com probabilidade de ocorrência de óleo na água, possuem, aproximadamente, 

1.924 km2 no inverno e 1.675 km2 no verão. Os resultados também mostraram 

que existe probabilidade de toque na costa ao longo de, aproximadamente, 

124 km de litoral no inverno e 103 km no verão.  

A maior extensão efetiva de toque na costa foi verificada na simulação 

determinística crítica de verão com 78,8 km. Os resultados das simulações 

determinísticas mostraram, ainda, que, em ambos os períodos simulados, o 

principal processo que atua na redução da massa de óleo na água é a interação 

com a linha de costa. 
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I INTRODUÇÃO 
 

Este relatório tem a finalidade de auxiliar a ITSEMAP do Brasil na elaboração 

de um Plano de Emergência Individual para a região do píer de atracação do 

Porto de São Sebastião, localizado no Canal de São Sebastião, no Estado de São 

Paulo. Assim, apresentam-se os estudos referentes às simulações numéricas 

para o transporte e dispersão de óleo, a partir de potenciais derrames acidentais 

de óleo devido colisões de embarcações com o píer de atracação ou com outras 

embarcações seguidas de naufrágio. 

As simulações foram conduzidas através da utilização de um sistema de 

modelos conhecido como OILMAP, desenvolvido pela Applied Science 

Associates (ASA), Inc. dos EUA. A ASA possui mais de 30 anos de experiência 

com utilização de ferramentas computacionais para estudos de impacto ambiental 

causados por acidentes com petróleo. 

Para estudos de modelagem, como o realizado neste trabalho, são 

necessários: (a) um conhecimento detalhado das características geomorfológicas 

do local (morfologia da linha de costa e fundo oceânico), (b) padrões de 

circulação local, (c) séries temporais de vento de longa duração e  

(d) caracterização físico-química do óleo. 

A caracterização dos padrões de circulação na região do Canal de São 

Sebastião foi obtida a partir dos resultados do modelo hidrodinâmico de meso-

escala baseado do Princeton Ocean Model (POM2k), adaptado e implementado 

pela ASA South America para este estudo. 

O Capítulo I, além de apresentar os objetivos deste estudo, fornece 

informações sobre a área em questão. O Capítulo II apresenta os dados 

meteorológicos e oceanográficos utilizados neste estudo. O Capítulo III descreve 

a modelagem hidrodinâmica e a avaliação da mesma. O Capítulo IV descreve o 

modelo OILMAP utilizado na modelagem dos cenários acidentais de óleo, os 

dados de entrada, as simulações realizadas e suas características. Os resultados 

das simulações probabilísticas e determinísticas críticas são apresentados no 

Capítulo V. Por fim, o Capítulo VI discute os resultados obtidos neste estudo. 
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I.1 ÁREA DE ESTUDO 

 
O Canal de São Sebastião (CSS), onde está o píer de atracação (Figura 1), 

localiza-se na parte nordeste do Estado de São Paulo (SP) entre a planície 

costeira e a Ilha de São Sebastião, a maior do Arquipélago de Ilhabela; tem 

aproximadamente 22 km de comprimento, estendendo-se entre as latitudes 

23º41,00'S e 23º54,00'S.  

 

 

 

 

 
 

Figura 1 - Localização da área de estudo e do ponto de risco considerado na modelagem 
de derrame de óleo. 

 
A orientação do canal em relação ao norte verdadeiro varia entre NE e N nas 

suas entradas sul e norte, respectivamente. As entradas, com a configuração 

afunilada têm larguras aproximadas de 7,2 e 5,6 km, e a parte mais estreita, com 
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aproximadamente 1,9 km, está localizada na Ponta Araçá. A região mais profunda 

do canal fica no lado insular, onde a profundidade varia aproximadamente entre 

20 m nas entradas norte e sul, até uma profundidade máxima de 

aproximadamente 50 m na parte central do CSS (Silva, 1995).  

As características geográficas associadas aos aspectos sócio-econômicos do 

litoral norte do Estado de São Paulo (i.e., São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba 

e Ubatuba), conferem uma vocação altamente turística à região, com forte 

presença do setor terciário. Este fato tem como consequência direta a presença 

de uma parcela significativa de população flutuante que vem a se somar à 

população fixa especialmente no verão, férias, finais de semana e feriados  

(Fortis et al., 2007). 

A região costeira adjacente ao CSS faz parte da Plataforma Continental 

Sudeste Brasileira (PCSE) que se estende desde Cabo Frio (23ºS), no Rio de 

Janeiro, até o Cabo de Santa Marta (28º40’S), em Santa Catarina. A orientação 

geral da linha de costa é de NE-SW, com as isóbatas acompanhando essa 

orientação e delineando uma plataforma com topografia suave (Coelho, 1997). 

 

I.1.1 Características Meteorológicas 

 

O sistema da circulação atmosférica da região sudeste do Brasil é dominado 

pela ação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), pela passagem de 

sistemas frontais e por circulações locais. Nesta região, a variabilidade sazonal no 

padrão do vento, associada ao deslocamento da ASAS, é caracterizada pelo 

predomínio de ventos de NE no verão e ventos de ENE no inverno. 

As alterações neste padrão climatológico médio da atmosfera (deslocamento 

sazonal da ASAS) têm relação direta com a frequência de ocorrência de sistemas 

frontais e ciclones extratropicais sobre a região. Estes sistemas atuam durante o 

ano todo, sobre todo o Atlântico Sul, com frequências maiores nas latitudes mais 

altas e menores nas latitudes mais baixas. As perturbações geradas, bastante 

estabelecidas na literatura (e.g. Oliveira, 1986), são essenciais para a 

determinação das variabilidades intra-anuais na superfície oceânica. 



Pág. 
I-4/12 

Introdução 
I 

Modelagem do Transporte e Dispersão de Óleo  
a Partir de Derrames Acidentais no  

Canal de São Sebastião (SP)  

 

 

Revisão 01 
04/2010 

ASA 10-030 ________________________________ 

Técnico Responsável 
 

 

A Figura 2 e Figura 3 ilustram os padrões regionais de ventos observados na 

região, a partir dos resultados das reanálises dos modelos meteorológicos NCEP 

e NCAR1: ASAS, e ASAS perturbada pela passagem de um sistema frontal, 

respectivamente. Estas figuras são meramente ilustrativas, nelas os resultados do 

NCEP foram interpolados para aumentar a resolução, com o objetivo de ilustrar os 

dois dos principais padrões atuantes na região. Convém ressaltar que os 

resultados do NCEP enfocam padrões de grande escala, com resolução espacial 

aproximada de 2 x 2; portanto, efeitos de menor escala (i.e orografia, 

circulações locais, etc.) não são representados. 

 

 
Figura 2 - Padrão de circulação atmosférica da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS). 

                                            
1 National Centers for Environmental Prediction (NCEP) e National Center for Atmospheric Research (NCAR), 
disponibilizados pelo Climate Diagnostics Center (CDC) da National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA). 
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Figura 3 - Padrão de circulação atmosférica da ASAS perturbada pela passagem de um 

sistema frontal. 
 

De acordo com a estatística de sistemas frontais que atuaram no litoral do 

Brasil entre os anos de 1975 a 1984 e 1987 a 1995, apresentada pelo Boletim de 

Monitoramento e Análise Climática (Climanálise, 1996), a média mensal desses 

sistemas atuando sobre a costa sudeste brasileira é de quatro sistemas nos 

meses de verão (janeiro a março) e sete sistemas nos meses de inverno (junho a 

agosto). 

A Ilha de São Sebastião possui um relevo bem acentuado, havendo 

montanhas com mais de mil metros de altura. Essas formações com elevada 

altitude fazem uma barreira para os ventos que vêm do mar e provocam 

circulações locais bastante específicas. O clima da região é classificado como 

Subtropical com a presença de massas de ar quente e fria bem distribuídas ao 

longo do ano. 
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I.1.2 Características Oceanográficas 

 
A PCSE se caracteriza pela proximidade da Corrente do Brasil, que flui ao 

longo do talude continental, transportando massas de água de origens distintas. 

Emílsson (1961) identificou a ocorrência de três massas de água na PCSE, as 

quais foram observadas posteriormente por outros autores (Miranda, 1982; 

Miranda, 1985; Castro Filho et al., 1987; Castro Filho, 1990; Miranda e 

Katsuragawa, 1991; Silva, 1995; Castro Filho, 1996). As massas de água 

presentes na região de estudo são resultado da mistura entre: 

 Água Tropical (AT), quente e salina (T > 18ºC e S > 35.9 PSU) (Mamayev, 

1975) transportada para o sul/sudoeste na camada superficial (0-200 m) da 

Corrente do Brasil (CB), sobre o talude continental, nas proximidades da 

quebra da plataforma continental; 

 Água Central do Atlântico Sul (ACAS), relativamente fria (6º < T < 18ºC e 

34.5 < S < 35,9 PSU) (Mamayev, 1975) transportada também para o 

sul/sudoeste ao longo do talude continental na camada inferior da CB  

(200-500 m), próximo à quebra da plataforma continental; 

 Água Costeira (AC), resultante da mistura da descarga continental de água 

doce com as águas da plataforma continental, tendo a menor salinidade 

das águas da PCSE devido principalmente ao efeito combinado dos vários 

pequenos e médios rios existentes na região (Castro Filho, 1996). 

Segundo Castro Filho (1996), a parte mais interna da plataforma continental é 

ocupada principalmente pela AC, a qual apresenta estratificação vertical muito 

pequena devido aos processos de mistura causados pelas tensões de 

cisalhamento do vento na superfície e de cisalhamento das correntes de maré no 

fundo. A influência da AT é predominante na camada de superfície e, nas 

camadas mais profundas, a ACAS contribui com um volume superior a 50% do 

volume total da água da plataforma continental para a formação das massas de 

água a leste da Ilha de São Sebastião (Miranda, 1982). 
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Emílsson (1961) verificou que ao largo da Ilha de São Sebastião a salinidade 

variava de um mínimo próximo a 34,5 psu, ao longo da plataforma interna, a um 

extremo de 36,5 psu na região oceânica. Esse máximo foi interpretado como 

indicador da Massa de Água Tropical (AT) transportada para o sul pela Corrente 

do Brasil (CB). 

A região entre Ubatuba e a Ilha de São Sebastião foi pesquisada com 

amostragens quase-sinóticas em períodos de verão e de inverno, entre os anos 

de 1985 e 1988. Os resultados da análise dos dados para o verão e o inverno 

(Castro et al., 1987, apud Silva et al., 2004) mostraram padrões distintos de 

distribuição de massas de água em dois domínios (interior e costeiro, e exterior), 

separados por uma zona frontal térmica bem definida no inverno. Durante o verão 

o domínio interior apresentou uma estratificação de massa em duas camadas, 

gerada pelo desenvolvimento da termoclina sazonal que se intensifica devido à 

intrusão da ACAS em direção à costa nas camadas sub-superficiais. No inverno, 

sua estrutura térmica tendeu a uma quase homogeneidade vertical.  

Castro (1985) observou que a circulação no canal é para o norte em 

condições de inverno, quando a coluna de água apresenta-se pouco estratificada; 

isto seria uma manifestação local de um movimento de escala espacial muito 

maior, predominantemente gerado pelo vento. 

Os dados analisados por Silva (1995) e Silva et al. (2001), de seis cruzeiros 

hidrográficos ocorridos entre fevereiro de 1994 e março de 1995, confirmam a 

homogeneidade das águas do Canal de São Sebastião durante os meses de 

inverno e sugere a intrusão da ACAS na entrada sul do canal em meses de verão, 

quando ocorrem predominantemente ventos de nordeste. Movimentos 

bidirecionais do componente longitudinal da velocidade da corrente no verão 

foram observados no trabalho de Miranda & Castro (1995), em seções 

transversais ao longo do CSS.  

Fontes (1995) e Coelho (1997) analisaram dados coletados de 16 cruzeiros 

oceanográficos no CSS e 4 cruzeiros na Plataforma Continental adjacente à  

ISS entre 1992 e 1993. Os autores destacam o domínio da Água Costeira (AC)  

no CSS no outono, inverno e início de primavera, quando a circulação é 

essencialmente barotrópica, com fluxo unidirecional predominante para nordeste, 
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e velocidades médias de 0,4 a 0,6 m/s. No verão e final de primavera,  

ocorre a intrusão da ACAS pelo fundo através da entrada sul do CSS; essa 

massa de água move-se para NE nas camadas mais profundas do canal, 

enquanto que a Água Costeira flui para SW na superfície, gerando movimentos 

bidirecionais já observados com base em medições de corrente efetuadas por 

Miranda & Castro (op. cit.).  

Miranda & Castro (op. cit.) observaram a presença de células de circulação 

marinha ciclônicas e anticiclônicas no CSS, que estariam associadas a correntes 

para o sul e para o norte, respectivamente. Os autores também constataram que 

as correntes induzidas pelo vento no CSS não são, em sua totalidade, forçadas 

localmente, podendo estar correlacionadas à circulação na plataforma adjacente. 

A intensidade das correntes observadas ao longo do eixo principal do canal foi da 

ordem de 0,5 m/s tanto para nordeste como para sudoeste. As correntes 

perpendiculares ao eixo principal foram muito mais fracas, com valores máximos 

de 0,18 m/s em direção ao continente e 0,08 m/s em direção a ilha, e valores 

médios de 0,02 m/s. 

A Figura 4 indica a localização geográfica das estações hidrográficas 

realizadas por Miranda & Castro (op. cit.), relativas às seções A, B, C e D. A 

Figura 5 e a Figura 6 mostram distribuições verticais de intensidade das 

componentes de velocidade normais a estas seções, localizadas na região interna 

do CSS (Silva, 1995), e relativas aos períodos de verão (08/02/94) e inverno 

(06/07/94), respectivamente. Estas figuras são uma representação da ordem de 

grandeza das correntes no interior do CSS. Todas as correntes estão fluindo em 

direção ao norte do canal. Na Figura 5, as intensidades variam entre 0,1 m/s a  

0,5 m/s e, na Figura 6, entre 0,1 m/s e 0,3 m/s.  

A influência da maré na circulação é pequena, modificando intensidades, 

defletindo rumos e acarretando represamentos que, pelas alterações do nível do 

mar local, podem gerar correntes de desnível. Pequenos vórtices e deflexões no 

sentido das correntes são detectáveis em toda a extensão do canal, 

principalmente junto à costa (Figura 7). Já a atuação da passagem de sistemas 

frontais pode causar mudanças acentuadas no comportamento hidráulico da 

região (Emilsson, 1962; Kvinge, 1967; Furtado, 1978; Castro, 1990). 
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Figura 4 - Localização das seções (A, B, C e D) para estações hidrográficas no CSS 
(adaptado de Miranda & Castro, 1995). 
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Figura 5 - Distribuição vertical da intensidade da componente normal de velocidade (m/s) 
no CSS, em 08/02/94, em relação seções A, B, C e D. A localização 
geográfica das referidas seções é mostrada na Figura 4. Valores positivos 
indicam fluxo para norte (Silva, 1995). 
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Figura 6 - Distribuição vertical da intensidade da componente normal de velocidade (m/s) 
no CSS, em 06/07/94, em relação seções A, B, C e D. A localização 
geográfica das referidas seções é mostrada na Figura 4. Valores positivos 
indicam fluxo para norte (Silva, 1995). 
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Figura 7 - Padrão geral de circulação de correntes no Canal de São Sebastião (Furtado, 
1978). 

 

Convenções:

Fluxo mais intenso

Fluxo menos intenso

Giros  
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II ANÁLISE DE DADOS 
 

A primeira etapa deste trabalho consistiu no levantamento de informações 

pretéritas meteorológicas e oceanográficas nas imediações da região de estudo. 

Essa fase visou disponibilizar dados para: uma melhor compreensão da dinâmica 

da área; aplicação no modelo hidrodinâmico; e para aplicação direta na 

elaboração dos cenários acidentais de derrame de óleo. A Figura 8 ilustra a 

localização dos dados utilizados neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Posição de coleta dos dados de vento e maré. 
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II.1 VENTOS 
 

O conjunto de vento analisado é proveniente dos resultados da Reanálise do 

modelo de circulação geral do NCEP e foi obtido para a região costeira do estado 

de São Paulo. O período selecionado se estende de janeiro de 2000 a dezembro 

de 2001 e os dados estão disponibilizados a cada 6 horas. A Figura 9 e Figura 10 

apresentam os diagramas stick plot dos valores médios diários para este conjunto 

de dados para os anos de 2000 e 2001, respectivamente, referentes às 

coordenadas 23o08’S e 45oW. 

 

 

Figura 9 - Diagrama stick plot dos valores médios diários de dados de Vento NCEP,  
na posição 23,8º S e 45º W, referente ao período de 1o de janeiro a 31 de 
dezembro de 2000 (convenção vetorial). 
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Figura 10 - Diagrama stick plot dos valores médios diários de dados de Vento NCEP,  
na posição 23,8º S e 45º W, referente ao período de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2001 (convenção vetorial). 

 

As Figura 11 e Figura 12 apresentam os histogramas direcionais dos vetores 

de vento para os períodos de inverno e verão. A direção apresentada refere-se ao 

norte geográfico e segue a convenção meteorológica. A intensidade é 

apresentada em (m/s) e as escalas de cores representam o número e a 

porcentagem de observações. 
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Figura 11 - Histograma direcional dos vetores de vento NCEP, na posição 

23,8º S e 45º W, para o período de inverno (junho a agosto de 2000). Os 
círculos concêntricos indicam a intensidade do vetor de vento, enquanto que 
a barra de cores (lateral) indica a porcentagem de incidência (convenção 
meteorológica). 
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Figura 12 - Histograma direcional dos vetores de vento NCEP, na posição 

23,8º S e 45º W, para o período de verão (dezembro de 2000 a fevereiro de 
2001). Os círculos concêntricos indicam a intensidade do vetor de vento, 
enquanto que a barra de cores (lateral) indica a porcentagem de incidência 
(convenção meteorológica). 

 

Os espectros de amplitudes, apresentados na Figura 13 e Figura 14, para os 

meses de inverno e verão, indicam amplitudes elevadas em baixas frequências 

tanto no inverno quanto no verão; há também um pico em 1 cpd (associado à 

brisa). 
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Figura 13 - Espectros de amplitudes das componentes dos vetores de vento, para o 

período de inverno. 
 

 

Figura 14 - Espectros de amplitudes das componentes dos vetores de vento, para o 
período de verão. 
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A Tabela 1 apresenta a frequência de ocorrência conjunta entre intensidade e 

direção dos ventos para o período de junho a agosto. Os ventos mais frequentes 

vieram de ENE (13,1%) e NNE (12,8%), seguidos por E (12,0%). Os ventos com 

velocidade média máxima (6,7 e 6,6 m/s) vieram de WSW e S, e o vento mais 

intenso registrado (10,9 m/s) foi proveniente de S. Dos ventos amostrados, 90% 

têm intensidades iguais ou inferiores a 9,6 m/s, como indicam os percentis 

apresentados na tabela. 

 
Tabela 1 -  Diagrama de ocorrência conjunta de intensidade (m/s) e direção (º) do vento 

no período de 1 de junho a 31 de agosto de 2000, com intervalo de 
amostragem dt=6h (convenção meteorológica). 

Veloc.(m/s)   N   NNE  NE   ENE   E   ESE  SE   SSE   S   SSW  SW   WSW   W   WNW  NW   NNW  Tot. Perc. Dir.Méd. 

 0.0- 1.0     0    4    0    1    0    3    0    0    0    1    0    0    0    0    0    2    11   3.0     44 

 1.0- 2.0     2    3    2    0    5    2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    2    18   4.9     58 

 2.0- 3.0     4    7    5   12    6    4    1    4    2    3    0    0    1    1    2    2    54  14.7     67 

 3.0- 4.0     7    3    6    2    8    7    6    4    2    0    0    1    0    0    1    3    50  13.6     78 

 4.0- 5.0     5    7    4   10   10   11    2    2    2    5    1    0    0    0    1    3    63  17.1     78 

 5.0- 6.0     4   13   11   15    8    2    5    7    5    2    0    1    2    0    1    1    77  20.9     70 

 6.0- 7.0     3    5    7    7    4    2    2    5    3    4    1    1    0    0    0    1    45  12.2     84 

 7.0- 8.0     5    3    4    1    1    1    1    2    4    2    0    0    1    0    0    2    27   7.3     61 

 8.0- 9.0     1    1    1    0    2    0    1    0    4    3    0    1    0    0    1    1    16   4.3    170 

 9.0-10.0     0    1    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1    0    0    0    0     3   0.8    222 

10.0-11.0     0    0    0    0    0    0    0    1    2    0    0    0    0    0    0    0     3   0.8    173 

Total        31   47   40   48   44   32   20   25   25   20    2    5    4    1    6   17   367 

Porc.       8.4  12.8 10.9 13.1 12.0  8.7  5.4  6.8  6.8  5.4  0.5  1.4  1.1  0.3  1.6  4.6 

Vel. méd.   4.8   4.4  5.0  4.5  4.2  3.8  4.5  5.2  6.6  5.3  5.3  6.7  5.4  2.1  4.5  4.2 

Vel. máx.   8.0   9.1  8.3  7.3  8.6  7.2  8.6 10.2 10.9  8.7  6.2  9.4  7.8  2.1  8.4  8.8 

Perct.(0.9) 7.0   6.8  7.0  6.0  6.0  5.3  6.5  7.0  9.0  8.0  6.0  9.0  7.0  2.0  7.7  7.0 

 

A Tabela 2 apresenta a frequência de ocorrência conjunta entre intensidade e 

direção dos ventos para o período de dezembro de 2000 a fevereiro de 2001.  

Os ventos mais frequentes vieram de NEN (17,9%) e ENE (13,4%), seguidos por 

ESE (11,7%). Os ventos com velocidade média máxima (5,3 m/s) vieram de S, e 

os ventos mais intensos registrados (9,6 m/s) foram provenientes de S. Dos 

ventos amostrados, 90% têm intensidades iguais ou inferiores a 9,2 m/s, como 

indicam os percentis apresentados na tabela.  
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Tabela 2- Diagrama de ocorrência conjunta de intensidade (m/s) e direção (º) do vento no 
período de 1 de dezembro de 2000 a 28 de fevereiro de 2001, com intervalo 
de amostragem dt=6h (convenção meteorológica). 

Veloc.(m/s)   N   NNE  NE   ENE   E   ESE  SE   SSE   S   SSW  SW   WSW   W   WNW  NW   NNW  Tot. Perc. Dir.Méd. 

 0.0- 1.0     2    0    1    0    1    2    2    1    1    0    0    0    0    0    0    1    11   3.1    88 

 1.0- 2.0     3    3    6    2    4    4    4    5    0    2    1    2    0    1    2    4    43  11.9    78 

 2.0- 3.0     3    2    8    4    3    1    4    3    3    1    1    0    0    1    1    1    36  10.0    79 

 3.0- 4.0     5   10    7    5    4    7    5    3    1    1    2    0    1    2    1    6    60  16.7    58 

 4.0- 5.0     5    8   15   13    8   11    4    2    1    0    0    1    0    0    2    1    71  19.7    65 

 5.0- 6.0     6    6   12   11   10   11    4    2    4    0    0    0    0    0    1    0    67  18.6    74 

 6.0- 7.0     2    1    7    8    2    3    4    4    0    1    0    0    0    0    0    1    33   9.2    81 

 7.0- 8.0     2    0    4    3    3    2    3    3    1    0    0    0    0    1    0    0    22   6.1    90 

 8.0- 9.0     1    0    3    2    0    0    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0     9   2.5    77 

Total        29   30   63   48   35   41   31   24   12    5    4    3    1    5    7   14   352 

Porc.       8.2  8.5 17.9 13.6  9.9 11.6  8.8  6.8  3.4  1.4  1.1  0.9  0.3  1.4  2.0  4.0 

Vel. méd.   4.1  4.0  4.6  4.9  4.3  4.3  4.2  4.3  4.4  3.0  2.8  2.5  3.0  3.3  3.1  2.9 

Vel. máx.   8.1  6.7  8.4  8.3  7.4  7.3  8.6  8.9  8.0  6.1  4.0  4.3  3.0  7.2  5.9  6.9 

Perct.(0.9) 6.6  5.0  7.0  6.7  6.0  6.0  7.0  7.0  7.3  6.0  3.0  4.0  3.0  7.0  4.8  4.2 

 

II.2 ELEVAÇÃO 

 
Um estudo realizado pelo IO/USP2, baseado em observações de maré 

obtidas em um período de um mês, de 18/08 – 18/09/1961 (Kvinge, op. cit.), 

forneceu uma caracterização das condições de maré no Porto de São Sebastião. 

Segundo a fórmula de classificação de marés (forma da maré, F), proposta por 

Defant (1961), obteve-se um valor de 0,385. Portanto, segundo tal classificação, a 

maré na região do CSS é classificada como sendo uma maré mista, 

predominantemente, semidiurna (Kvinge, op. cit). 

A Figura 15 apresenta as constantes harmônicas fornecidas pela FEMAR3 

para o porto de São Sebastião (23º48,60’S; 45º23,90’W, indicada na Figura 8), a 

partir de uma série temporal medida entre 1o de dezembro de 1972 e 1o de janeiro 

de 1973. O componente de maré principal lunar (M2) é o que apresenta as 

maiores amplitudes com 30,1 cm, seguida pelo componente principal solar (S2), 

com 16,9 cm. 

                                            
2 Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. 
3 Fundação de Estudos do Mar. 
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Figura 15 - Constantes harmônicas de maré para o porto de São Sebastião  
(FEMAR, 2000). 

 





 

Modelagem do Transporte e Dispersão de Óleo  
a Partir de Derrames Acidentais no  

Canal de São Sebastião (SP) 
Modelagem Hidrodinâmica 

III 
Pág. 

III-1/12 

 

 

 

________________________________ 

Técnico Responsável 
ASA 10-030 

Revisão 01 
04/2010 

 

III MODELAGEM HIDRODINÂMICA 

 
Seguindo o principal objetivo do projeto, foi implantado um modelo 

hidrodinâmico visando simular o campo de correntes na região do Canal de São 

Sebastião. Foi utilizado um modelo baseado no Princeton Ocean Model (POM), 

implementado pelo grupo de modelagem da ASA South America. 

O modelo utiliza como forçantes, marés, campos bimensionais de vento, 

campos de elevação de superfície, campos de velocidade barotrópica e campo 

termohalino. 

 

III.1 DESCRIÇÃO DO PRINCETON OCEAN MODEL 

 

O modelo numérico hidrodinâmico utilizado (POM) foi desenvolvido por 

Blumberg & Mellor (1987). A versão utilizada do modelo é o POM2k (Mellor, 2004) 

com implementações realizadas pelo grupo de modelagem da 

ASA South America. O código fonte desse modelo é de domínio público e 

disponível on-line4. 

A formulação deste modelo possui estrutura tridimensional, não linear, com 

as equações hidrodinâmicas escritas na forma de fluxo, sob as aproximações de 

Boussinesq e hidrostáticas. Este modelo permite também a utilização de grades 

curvilíneas, de coordenadas  na vertical e a resolução das camadas turbulentas 

de superfície e de fundo, por meio de um submodelo de fechamento turbulento de 

2a ordem. 

No sistema de coordenadas , a coordenada z  é escalonada de acordo com 

a profundidade da coluna d’água local, conforme mostra a equação abaixo, onde 

D  é a profundidade local,   a elevação da superfície e H  a profundidade média 

local: 

                                            
4 http://www.aos.princeton.edu/WWWPUBLIC/htdocs.pom 
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 D

z  


 (III.1-1) 

 

onde 

),,(),(),,( tyxyxHtyxD  . 
 

Nesta formulação também está incluído um submodelo de fechamento 

turbulento, para o cálculo dos coeficientes de mistura turbulenta vertical. O 

fechamento turbulento de 2a ordem utiliza os resultados das equações da energia 

cinética turbulenta e da escala de comprimento de turbulência, no cálculo dos 

coeficientes cinemáticos de viscosidade e de difusão turbulenta de calor e sal na 

vertical (Mellor & Yamada, 1982). Esses cálculos são efetuados com base em 

relações empíricas, que utilizam constantes estabelecidas em experimentos de 

laboratório e em observações de campo. Com o fechamento turbulento de  

2a ordem, o modelo reproduz de maneira mais realística as camadas de Ekman, 

de superfície e de fundo. 

Além dos aspectos específicos acima mencionados, o modelo adota soluções 

amplamente utilizadas na literatura, como o esquema de diferenciação horizontal 

do tipo C de Arakawa e métodos de integração diferentes na horizontal e na 

vertical – integração horizontal e temporal explícita e vertical implícita. Por meio 

desses procedimentos, elimina-se a restrição temporal na vertical, permitindo o 

uso de maior resolução nas camadas de Ekman de superfície e de fundo. 

O modelo apresenta uma superfície livre e dois intervalos de tempo distintos, 

um para o modo de oscilação externo e outro para o interno. O modo externo 

(barotrópico) usa um intervalo de tempo menor, baseado na condição de 

estabilidade computacional de Courant-Friedrichs-Levy (CFL). O modo interno 

(baroclínico) usa um intervalo de tempo mais longo (spliting mode). 
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III.1.1 Equações Básicas 
 

O modelo hidrodinâmico aqui descrito é baseado em uma formulação 

tridimensional prognóstica com aproximação hidrostática. As variáveis 

potencialmente prognósticas são: as três componentes da velocidade ( u , v  e w ), 

a temperatura (T ), a salinidade ( S ), a energia cinética turbulenta ( 2/2q ), a 

escala turbulenta ( l ), e a elevação da superfície ( ). 

Após a conversão para coordenada sigma, as equações básicas utilizadas no 

modelo são escritas da seguinte forma: 

   (III.1.1-1) 

 (III.1.1-2) 

 (III.1.1-3) 

 (III.1.1-4) 

 (III.1.1-5) 

 

 (III.1.1-6) 
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 (III.1.1-7) 

onde, 

WVU ,,  = componentes do vetor velocidade (m/s); 

f  = parâmetro de Coriolis (s-1); 

0  = densidade de referência (kg/m3); 

  = densidade in situ (kg/m3); 

P  = pressão (N/m2); 

MK  = coeficiente cinemático vertical de viscosidade turbulenta (m2/s); 

HK  = coeficiente cinemático vertical de difusão turbulenta de calor e 

sal (m2/s); 

g  = aceleração da gravidade (m/s2); 

T = temperatura (ºC); 

S  = salinidade (PSU); 

FT, SF  = parametrização (em termos de processos de mistura horizontal) 

para processos de pequena escala não resolvidos diretamente pela 

grade do modelo. 

2/2q  = energia cinética turbulenta; 

l  = escala característica de comprimento para o movimento turbulento; 

W
~

 = função proximidade-do-contorno; 

Fl,q = termos horizontais de mistura para q2 e q2l. 

A variável ω corresponde à velocidade vertical transformada. Fisicamente, ω 

é a componente normal da velocidade à superfície sigma. A transformada para a 

velocidade vertical cartesiana é dada da seguinte forma: 
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  (III.1.1-8) 

A viscosidade horizontal e os termos de difusão são definidos como: 

    (III.1.1-9a) 

    (III.1.1-9b) 

 

onde, 

 (III.1.1-10) 

    (III.1.1-11) 

   (III.1.1-12) 

e onde Φ representa T, S, q2 ou q2l; AM é o coeficiente cinemático horizontal de 

viscosidade turbulenta (m2/s); e AH coeficiente cinemático horizontal de difusão 

turbulenta (m2/s). 

 

III.1.2 Condições de Contorno Adotadas 
 

As condições de contorno naturais do modelo são dadas pela velocidade 

normal nula nos contornos terrestres. Em áreas com aporte fluvial significativo 

para a escala do domínio, os valores de vazão, temperatura e salinidade dos rios 

são diretamente especificados nos contornos. Na superfície livre, além das 

condições dinâmicas locais (Mellor & Yamada, 1982), é também considerada a 

tensão de cisalhamento do vento. Opcionalmente, fluxos de calor e sal 

(evaporação) podem ser incluídos. Na modelagem em questão estes fluxos não 

foram considerados. No fundo, são aplicadas as condições dinâmicas descritas 
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em Mellor & Yamada (op. cit.). A velocidade de arrasto é calculada como uma 

função empírica da energia cinética turbulenta, por sua vez decorrente do 

fechamento turbulento de segunda ordem.  

Nos contornos artificiais são aplicadas ao modelo condições de contorno para 

a definição do comportamento das propriedades modeladas nos limites oceânicos 

do domínio estudado. Essas condições de contorno são definidas para elevação 

da superfície do mar, velocidades do modo externo (2D), velocidades do modo 

interno (3D), temperatura, salinidade, velocidade vertical e energia cinética 

turbulenta. 

Nas componentes perpendiculares à fronteira são aplicadas condições 

radiacionais em função da elevação, do tipo 2BCCUH e   , onde gHCe  é a 

velocidade de fase da onda que chega ao sistema,   é a elevação do nível do 

mar e B é um coeficiente empírico. Nos casos da temperatura e da salinidade, 

disponibiliza-se esquema que permita advecção através da fronteira, condição 

esta descrita por: 

 
0








x

T
U

t

T
 (condição análoga aplicada à salinidade) (III.1.2-1) 

 

III.2 DISCRETIZAÇÃO DO DOMÍNIO 

 
O modelo hidrodinâmico operacional irá utilizar uma grade de alta resolução 

sobre a região de São Sebastião, seguindo o compromisso entre os objetivos do 

projeto de modelagem final e a descrição dos processos hidrodinâmicos, 

necessariamente definidos para a região de interesse. As forçantes para este 

modelo gerado por modelos de grande escala podem gerar inconsistências, 

devido ao abrupto aumento de resolução. Por este motivo foi gerada uma grade 

intermediária de mesoescala, que será utilizada para forçar o modelo na região de 

interesse. 
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Foram elaboradas diversas grades de mesoescala, com diferentes resoluções 

e domínios. Estas grades foram testadas até a obtenção de uma grade que 

fornecesse resultados estáveis numericamente e representasse a dinâmica 

existente na região. A grade selecionada é apresentada na Figura 16 e possui 

100 pontos perpendiculares à costa e 120 pontos paralelos à costa. Esta grade 

possui um suave adensamento na região de São Sebastião e se estende por um 

domínio que permite a reprodução da Corrente do Brasil. Para a região da 

plataforma, os dados de profundidade foram obtidos através da digitalização dos 

valores batimétricos das cartas náuticas da DHN5, nos 1.621, 1.622, 1.631, 1.632 

e 1.633. 

 

 

Figura 16 - Grade de mesoescala escolhida e sua correspondente batimetria. 

                                            
5 Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha. 
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A grade local de alta resolução possui 140 pontos perpendiculares à costa e 

200 pontos paralelos à costa e pode ser observada na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Grade de local e sua correspondente batimetria e zoom da grade sobre a 
região do canal de São Sebastião. 

 

III.3 AVALIAÇÃO DA MODELAGEM HIDRODINÂMICA 

 
Os resultados dos processamentos apresentados neste item foram obtidos 

considerando-se o vento e a maré como forçantes. 
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A calibração do modelo hidrodinâmico foi realizada com o conjunto de dados 

disponíveis, no caso, elevação do nível do mar, apresentada no Item II.2. A 

avaliação da modelagem foi realizada a partir da comparação entre as séries 

temporais observadas e simuladas, apresentadas, a seguir. Para verificação do 

campo de correntes, foi realizada uma avaliação qualitativa, comparando os 

padrões simulados aos descritos na literatura. 

 

III.3.1 Avaliação para a Maré 

 
A avaliação da elevação da superfície do mar foi realizada para o período 

compreendido entre 6 e 31 de maio de 2001, utilizando as constantes harmônicas 

fornecidas pela FEMAR. As séries temporais de elevação de superfície, para 

dados da FEMAR e resultados do modelo, são apresentadas na Figura 18. 

Observa-se que o modelo conseguiu reproduzir satisfatoriamente a variabilidade 

de baixa frequência. A correlação linear entre as séries foi de 87%. 

 

 
Figura 18 - Séries temporais de elevação de superfície do mar (m), para o período de  

6 a 31 de maio de 2001. Em azul, a série temporal dos dados coletados; em 
vermelho, os resultados do modelo. 
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III.3.2 Avaliação para as Correntes 

 
Uma vez que dados recentes, de corrente, coletados na região do Porto de 

São Sebastião, não foram disponibilizados para este estudo, os resultados do 

modelo hidrodinâmico foram comparados a informações existentes na bibliografia. 

Esta avaliação indica que o modelo consegue reproduzir os principais aspectos 

da circulação na região de estudo, conforme abaixo. 

A Figura 19 apresenta os diagramas stick plot dos dados de vento projetados 

de reanálise NCEP(A) e as correntes simuladas (B) para este mesmo período. 

Observa-se que o vento apresenta uma orientação SW-NE, e que o modelo 

simulou corretamente as principais inversões na direção da corrente.  

 

NCEP 

(A) 

(B) 

Figura 19 - Diagramas stick plot para o período de 6 a 30 de maio de 2001:  
(A) dados de vento de reanálise do NCEP e (B) correntes simuladas pelo 
modelo hidrodinâmico (convenção vetorial, m/s). 
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Para visualizar a resposta do campo de correntes ao regime de vento, a 

Figura 20 e a Figura 21 apresentam instantâneos do campo de correntes obtidos 

com a simulação hidrodinâmica em situação de vento de SW e NE, 

respectivamente. Desta forma, pode-se dizer que o modelo consegue representar 

satisfatoriamente o padrão predominante de correntes na região do Canal de São 

Sebastião (para sudoeste), e também apresenta uma resposta direta a inversões 

dos padrões atmosféricos, associadas a passagens de sistemas frontais pela 

região, ocasionando fluxos para nordeste. 

 

 

Figura 20 - Instantâneo do campo simulado em uma situação de vento de SW. 
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Figura 21 - Instantâneo do campo simulado em uma situação de vento de NE. 
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IV MODELAGEM DE DERRAME DE ÓLEO 

 
Na modelagem do derrame de óleo foi utilizado o modelo OILMAP, 

desenvolvido pela ASA. Este modelo é uma ferramenta utilizada para o 

acompanhamento e previsão do deslocamento e transformações químicas de 

qualquer tipo de óleo derramado em acidentes com petróleo. 

O OILMAP é um sistema de modelos, que pode ser utilizado em Planos de 

Contingência (Lima et al., 2003, ASA 2003a, b, c), Planos de Emergência com 

acompanhamento em tempo real (Pereira et al., 2005), Planos de Emergência 

Individuais (ASA, 2003d, 2004), Relatório de Controle Ambiental (ASA, 2005b) e 

Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) no Brasil (ASA, 2005c) e em qualquer 

região do mundo (Jayko & Howlett, 1992; Spaulding et al., 1992a,b). 

 

IV.1 MODELO OILMAP 

 
O OILMAP foi projetado em uma configuração modular de forma que 

diferentes tipos de modelos, bem como um conjunto de ferramentas sofisticadas 

de dados ambientais, podem ser acoplados dependendo do problema e da 

situação em estudo. Através de sua interface gráfica, o OILMAP permite ao 

usuário a especificação dos cenários; animação das trajetórias, correntes e vento; 

importar e exportar dados ambientais; a definição da grade computacional para 

qualquer área dentro do domínio; gerar correntes médias ou de maré; incluir ou 

editar as características dos óleos registrados no banco de dados; apresentar 

dados contidos em objetos georreferenciados (SIG); e determinar o impacto 

ambiental em recursos naturais. As funções do SIG permitem ao usuário a 

entrada, manipulação e exibição de objetos na tela através de pontos, linhas, e 

polígonos georreferenciados ao domínio definido pelo cenário. A cada objeto 

podem ser atribuídos dados em formato de texto, valores numéricos ou arquivos a 

partir de links externos. 

O sistema OILMAP inclui os seguintes modelos: um modelo de deriva e 

intemperismo para óleo de superfície e sub-superfície, um modelo de resposta a 
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derramamento de óleo, modelo probabilístico, e um modelo receptor que através 

do método inverso localiza a origem do derramamento a partir de informações da 

posição da mancha. 

Para elaboração de cenários de deriva para acidentes com petróleo deve ser 

definido um conjunto de duas grades computacionais, sobrepostas ao mapa 

digital da área de estudo. Uma das grades, compreendendo apenas a região de 

água, define o campo de circulação, podendo neste caso ser baseada em 

resultados de um modelo hidrodinâmico implementado na região de estudo. A 

outra grade (land-water) define quais as células ou blocos correspondem à área 

de terra e quais à área de água, com a interface definida pela linha de costa. A 

linha de costa é representada por uma série de blocos que limita a extensão em 

que a mancha de óleo pode se movimentar em uma determinada direção, 

dependendo do tipo de costa (e.g. manguezais, costões rochosos, praias). 

O modelo de deriva de óleo prevê o transporte e intemperismo do óleo a 

partir de derrames instantâneos e contínuos. As estimativas demonstram a 

localização e concentração do óleo de superfície versus o tempo. O modelo 

estima a variação temporal da cobertura de área, espessura da mancha e 

viscosidade do óleo. O modelo também estima o balanço da massa de óleo ou a 

quantidade de óleo sobre a superfície do mar, na coluna de água, evaporado, na 

costa, e fora da área de estudo versus o tempo. Os processos de transformações 

biogeoquímicas no modelo incluem dispersão, evaporação, entranhamento ou 

arrastamento, dispersão natural ou por suspensão e emulsificação. Em versão 

opcional, o OILMAP pode também calcular as interações do óleo com a camada 

de sedimentos e, no balanço de massa, a sedimentação associada a este 

processo. 

A advecção e a dispersão são os processos físicos associados ao 

deslocamento e espalhamento do óleo, resultantes da ação combinada do vento, 

das ondas, da maré e dos fluxos induzidos por gradiente de densidade. O 

processo de advecção é modelado usando uma formulação lagrangiana e o 

processo de dispersão é modelado usando uma formulação do tipo random walk. 

A dispersão e o espalhamento da mancha são representados no modelo pela 
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formulação espesso-fino de Mackay et al. (1980a, 1982), utilizando-se a 

abordagem de mancha espessa dos mesmos autores. 

O processo de evaporação baseia-se na formulação analítica parametrizada 

em termos de exposição à evaporação (Mackay et al., 1980b, 1982). O modelo de 

Exposição à Evaporação (Stiver & Mackay, 1984) é uma aproximação analítica 

para a previsão do volume evaporado. O modelo utiliza informações da curva de 

destilação para estimar os parâmetros necessários à equação analítica. 

Os processos de entranhamento e arrastamento são modelados utilizando-se 

a formulação de Delvigne & Sweeney (1988) que, explicitamente, representa 

índices de injeção de óleo para dentro da coluna d’água por gotículas de óleo. O 

coeficiente de entranhamento ou arrastamento, como uma função da viscosidade 

do óleo, baseia-se em Delvigne & Hulsen (1994). 

O processo de emulsificação do óleo, em função de perdas de evaporação e 

alterações na porcentagem de água na mistura, baseia-se em  

Mackay et al. (1980a, 1982) e depende da composição do óleo e do estado do 

mar. O método de emulsificação de Mackay et al. (1982) é implementado pelo 

usuário através dos valores dos parâmetros de entrada do coeficiente de 

viscosidade do mousse e uma taxa de emulsificação que podem ser usados para 

diminuir a taxa em que a emulsificação está prevista para ocorrer. 

A interação do óleo com o litoral e a linha de costa é modelada com base em 

uma versão simplificada de Reed et al. (1989), que formula o problema em termos 

de uma capacidade de retenção dependendo do tipo da costa e de um índice de 

remoção exponencial. 

Utilizando-se o OILMAP em modo probabilístico, é possível considerar a 

variabilidade das forçantes ambientais. As simulações de derrame são realizadas 

através da variação aleatória do início do mesmo dentro do período para o qual se 

dispõe de dados meteorológicos e oceanográficos. Tanto os ventos quanto as 

correntes, ou ambos, podem variar estocasticamente. As múltiplas trajetórias são, 

então, utilizadas para a produção de curvas de contorno, demonstrando a 

probabilidade da presença de óleo em cada ponto da grade computacional (área 

de estudo). As probabilidades de presença de óleo e tempo de deslocamento da 

mancha podem ser correlacionadas a recursos naturais armazenados no banco 
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de dados (SIG), de forma a auxiliar na avaliação de impactos ambientais em 

termos da probabilidade da presença de óleo em recursos importantes. 

 

IV.1.1 Formulação do Modelo 

 
O sistema OILMAP inclui um modelo de trajetória e intemperismo para óleo 

de superfície que prevê o transporte e a degradação do óleo a partir de derrames 

instantâneos e contínuos.  

No OILMAP, a mancha de óleo é considerada como um conjunto de 

partículas lagrangianas contendo, cada uma delas, massa conhecida. O vetor 

posição ( tX


) de uma dada partícula, num determinado instante t , é definido 

como: 

 

 oilttt UtXX


   (IV.1.1-1) 

onde 

t  = passo de tempo (s); 

X t-t


  = posição em tt  ; 

oilU


 = velocidade da mancha (m/s). 

 

A velocidade advectiva da partícula, oilU


 (m/s), é definida por: 

 oil w t r e p  =   +  +  +  + U U U U U U      
 (IV.1.1-2) 

onde 

wU


 = componente da velocidade devido ao vento e às ondas (m/s); 

tU


 = componente da velocidade devido às correntes de maré (m/s); 

rU


 = componente da velocidade devido ao fluxo residual (m/s); 

eU


 = componente da velocidade devido ao fluxo de Ekman (m/s); 

pU


 = componente da velocidade devido ao blowout (m/s); 

 = 0 para derrame de superfície, 1 para sub-superfície; 

 = 0 para derrame sem blowout, 1 para blowout. 
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A componente da velocidade advectiva devida às correntes de maré, tU


, e ao 

fluxo residual, rU , são provenientes do modelo hidrodinâmico. A velocidade de 

deriva devida ao vento, wcu  e wcv  (m/s), componentes Leste-Oeste e Norte-Sul, 

respectivamente, são: 

 

wwc uCu 1  (IV.1.1-3) 

wwc vCv 1  (IV.1.1-4) 

onde 

wu  = componente Leste-Oeste da velocidade do vento (m/s); 

wv  = componente Norte-Sul da velocidade do vento (m/s); 

1C  = fator de deriva (%). 

 

O fator de deriva, 1C , é constante (Lange & Huhnerfuss, 1978), podendo 

variar entre 1,0 e 4,5%, baseado em observações. Valores de 3 a 3,5% são mais 

frequentemente utilizados para ventos moderados em áreas de mar aberto. 

Valores menores são mais utilizados em zonas costeiras protegidas, como 

estuários e baías. O valor default no modelo é 3,5%. Se as correntes de 

superfície, fornecidas pelo modelo hidrodinâmico (ou dados observacionais), já 

são forçadas pelo vento, então o fator de deriva deve ser reduzido. 

O ângulo de deriva é no sentido anti-horário da direção do vento  

(Hemisfério Sul). Assim, a velocidade de deriva devida ao vento, wdu  e wdv  (m/s), 

componentes Leste-Oeste e Norte-Sul, respectivamente, são: 

 
  senvuu wcwcwd  cos  (IV.1.1-5) 

  coswcwcwd vsenuv   (IV.1.1-6) 

onde 

wdu  = componente Leste-Oeste da velocidade devida à deriva do vento (m/s); 

wdv  = componente Norte-Sul da velocidade devida à deriva do vento (m/s); 

  = ângulo de deriva (º) constante ( cC ). O valor default é zero. 
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Utilizando a formulação random walk para a dispersão horizontal, é possível 

simular os processos dispersivos que ocorrem numa escala de movimento inferior 

à escala de resolução do campo de corrente fornecido pelos dados e ou modelo 

hidrodinâmico (Okubo, 1971; Okubo & Ozmidov, 1970). As componentes da 

velocidade de dispersão da mancha, ddu  e ddv , (m/s), são definidas  

(Bear & Verruijt, 1987) por: 

 

 
t

D
u x

dd 


6
  (IV.1.1-7) 

 
t

D
v x

dd 


6
  (IV.1.1-8) 

onde 

xD  = coeficiente de dispersão horizontal na direção Leste-Oeste (m2/s); 

yD  = coeficiente de dispersão horizontal na direção Norte-Sul (m2/s); 

t  = passo de tempo (s); 

  = número aleatório entre (-1) e (1). 

 

Os coeficientes de dispersão horizontal nas direções Leste-Oeste ( xD ) e 

Norte-Sul ( yD ) são, geralmente, iguais.  

O processo de espalhamento da mancha é representado pela formulação 

espesso-fino de Mackay et al. (1980a, b, 1982), utilizando-se a abordagem de 

mancha espessa. O OILMAP modela apenas a mancha espessa que contém 

mais de 90% da massa associada a mancha. A taxa de mudança da área 

superficial para o espalhamento da mancha espessa (Mackay et al., 1980a),  

Atk


 (m2/s), é definido por: 

 
3/4

3/1
1

~










tk

m
tk

tk
tk A

V
AK

dt

dA
A  (IV.1.1-9) 

onde 

tkA  = área superficial da mancha (m2); 

1K  = taxa de espalhamento constante (s-1); 
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mV  = volume da superfície da mancha (m3); 

t  = tempo (s). 

 

A análise de sensibilidade deste algoritmo demonstrou que a solução é 

sensível ao número de partículas utilizadas. Com o objetivo de minimizar esta 

dependência, Kolluru (1992) derivou uma formulação, normalizando a solução 

para diferentes números de partículas superficiais. 

A taxa de mudança da área superficial de uma única partícula (m2/s), é dada 

por: 

 

 
3/43/4

3/1
1

~


















e

s

tk

m
tk

tk
tk R

R

A

V
AK

dt

dA
A  (IV.1.1-10) 

onde 

tkA  = área superficial de uma partícula (m2); 

1K  = taxa de espalhamento constante (s-1); 

mV  = volume de óleo de uma partícula (m3); 

sR  = raio de uma partícula (m); 

eR  = raio efetivo da superfície da mancha (m). 

 

O raio efetivo da superfície da mancha eR  (m), (Kolluru, 1992) é dado por: 

 

 
2/1

1

1














 



N

n
tke AR


 (IV.1.1-11) 

onde 

tkA  = área superficial de uma partícula (m2); 

N  = número de partículas usadas para representar a superfície da 

mancha. 

 

O processo de evaporação baseia-se na formulação analítica parametrizada 

em termos de exposição à evaporação (Mackay et al., 1980b, 1982). 
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O modelo de Exposição à Evaporação (Stiver & Mackay, 1984) é uma 

aproximação analítica para a previsão do volume evaporado. O modelo utiliza 

informações da curva de destilação do óleo (curva PEV) para estimar os 

parâmetros necessários a esta equação analítica. A fração evaporada, vF , é 

definida por: 

 

]/[

)]/exp()/(1ln[ 0

G

G
v BTT

TBTATTB
F





 (IV.1.1-12) 

onde 

0T  = ponto de ebulição inicial (K); 

GT  = gradiente da curva de destilação modificada; 

T  = temperatura do ambiente (K); 

BA,  = constantes adimensionais; 

  = exposição à evaporação. 

 

A exposição à evaporação, , é definida por: 

 

 









0V

AK tm  (IV.1.1-13) 

onde 

mK  = coeficiente de transferência de massa (m/s); 

A  = área da mancha (m2); 

t  = tempo (s); 

0V  = volume do derrame de óleo (m3). 

 

Dados da curva de destilação ( 0T , GT , A , B ), para óleo cru, podem ser 

obtidos no Environment Canada's Oil Catalog (Whiticar et al., 1992), ou através 

dos seguintes procedimentos: 
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1. 0T  (ponto de ebulição inicial) e GT  (gradiente) são obtidos plotando-se a 

temperatura de ebulição ( BT ) com a fração do volume destilado ( vF ) para 

um determinado tipo de óleo, como se segue: 

 vGB FTTT  0  (IV.1.1-14) 
 

2. A  (ponto de intersecção com o eixo y) e B  (declividade) são obtidos 

plotando-se o logaritmo natural da constante da Lei de Henry, H , com a 

temperatura de ebulição ( BT ). A constante da Lei de Henry, H , é definida 

como a razão da concentração do óleo na fase de vapor com a fase 

líquida. É uma constante adimensional obtida através de experimentos em 

laboratórios e definida por: 

 RTPVH /  (IV.1.1-15) 

onde 

P  = pressão do vapor do óleo (atm); 

V  = volume do óleo (m3); 

R  = constante universal dos gases; 

T  = temperatura ambiente (K). 

 

H  é comumente fornecido em unidades de atm - m3/mol, devendo ser 

dividido por RT  para adimensionalizá-lo. A relação entre H  e BT  é: 

 







T

T
BAH Bln  (IV.1.1-16) 

 

Os valores de A  e B  são fornecidos no banco de dados do OILMAP e variam 

de 1 a 20 e de 7 a 18, respectivamente. 

Os processos de entranhamento e arrastamento são modelados utilizando-se 

a formulação de Delvigne & Sweeney (1988) que, explicitamente, representa 

índices de injeção de óleo para dentro da coluna de água por gotículas de óleo. O 

coeficiente de entranhamento ou arrastamento, como uma função da viscosidade 

do óleo, baseia-se em Delvigne & Hulsen (1994). 
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Delvigne & Sweeney (1988) desenvolveram uma relação para a taxa de 

entranhamento do óleo como uma função do tamanho da partícula de óleo,  

dQ  (kg/m2s), expressa como: 

 dSFdDCQ dd  7,057,0*  (IV.1.1-17) 

onde 

*C  = constante empírica de entranhamento que depende do tipo de óleo e 

do estado do tempo; 

dD  = energia dissipada da arrebentação da onda por unidade de área 

superficial (J/m2); 

S  = fração da superfície do mar coberta pelo óleo; 

F  = fração da superfície do mar atingida pela arrebentação das ondas; 

d  = diâmetro da partícula de óleo (m); 

d  = intervalo de diâmetro da partícula de óleo (m). 

 

A constante de entranhamento, *C , foi ajustada aos dados relatados em 

Delvigne & Hulsen (1994) como: 

   baC   /lnexp*  (IV.1.1-18) 

onde 

  = viscosidade do óleo (cP); 

  = densidade do óleo (g/cm3); 

a = -0,1023, b = 07,572 para (  / ) < 132 cSt; 

a = -1,8927, b = 16,313 para (  / ) > 132 cSt. 

 

O diâmetro médio da partícula, 50d  (m), é definido por: 

  
34,0

0

5,0
50 1818 








 




Ed  (IV.1.1-19) 

onde 

E  = taxa de dissipação da energia da onda por unidade de volume (J/m3s), 

com 103 a 104 para ondas em zona de arrebentação, 1 a 10 para 
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camada superficial, 10-1 a 1 para estuários e 10-4 a 10-2 para oceano 

profundo; 

  = viscosidade do óleo (cP); 

  = densidade do óleo (g/cm3). 

 

O processo de entranhamento é muito sensível aos valores mínimo ( mind ) e 

máximo ( maxd ) do diâmetro da partícula (m), sendo: 

 50min 1,0 dd   (IV.1.1-20) 

 50max 0,2 dd   (IV.1.1-21) 

 

A energia dissipada da onda, dD  (J/m2), é: 

 23104,3 gHD wd   (IV.1.1-22) 

onde 

w  = densidade da água (kg/m3); 

g  = aceleração da gravidade (m/s2); 

H  = raiz quadrada média da altura da arrebentação da onda (m). 

 

A fração da superfície marinha impactada pela arrebentação das ondas por 

unidade de tempo, F , é: 

   wtw TUUF /032,0   (IV.1.1-23) 

onde 

wU  = velocidade do vento 10 m acima da superfície do mar (m/s); 

tU  = valor limite do vento para a quebra da onda (~5 m/s); 

wT  = período de onda significativo (s).  

 

O total da massa que sofre entranhamento na coluna d’água, eM  (kg), é: 

 ddQAdtM
d

d

de 
max

min

 (IV.1.1-24) 
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onde 

A  = área superficial da mancha (m2); 

dt  = passo de tempo (s); 

dQ  = taxa de entranhamento (kg m-2 s-1). 

 

A profundidade de intrusão, mz  (m), é: 

 bm Hz 5,1  (IV.1.1-25) 

onde 

bH  = altura da quebra da onda (m). 

 

A velocidade de ascensão para cada tamanho de gotícula, iW  (m/s), é: 

   wwii vgdW 18/1 0
2   (IV.1.1-26) 

onde 

id  = diâmetro da gotícula (m); 

g  = constante gravitacional (m/s2); 

0  = densidade do óleo (kg/m3); 

w  = densidade da água (kg/m3); 

wv  = viscosidade da água (m2/s). 

 

Esta relação usa a Lei de Stokes e é válida para baixos valores de números 

de Reynolds ( eR < 20). 

 

A profundidade de mistura para cada tamanho de partícula, iZ  (m), é: 

 







 m

i

v
i Z

W

D
Z ,max  (IV.1.1-27) 

onde 

vD  = coeficiente de dispersão vertical (m2/s). 
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O coeficiente de dispersão vertical, vD  (m2/s), é definido como: 

 100015,0 WDv   (IV.1.1-28) 

onde 

10W  = velocidade do vento a 10 m de altura (m/s). 

 

A fração da massa que volta à superfície para cada tamanho de partícula, iR , 

é dada por: 

 
i

i
i Z

dtW
R   (IV.1.1-29) 

onde 

dt  = passo de tempo (s). 

 

O processo de emulsificação do óleo, em função de perdas de evaporação e 

alterações na porcentagem de água na mistura, baseia-se em  

Mackay et al. (1980a, 1982) e depende da composição do óleo e do estado do 

mar. 

O método de emulsificação de Mackay et al. (1982) é implementado pelo 

usuário através dos valores dos parâmetros de entrada do coeficiente de 

viscosidade do mousse e uma taxa de emulsificação, que podem ser usados para 

diminuir a taxa em que a emulsificação está prevista para ocorrer. 

O aumento exponencial do algoritmo da formação do mousse é apresentado 

em Mackay et al. (1980a, 1982). A taxa de água que é incorporada ao óleo,  

wcF
~

 (s-1), é dada por: 

 









2

2
1 1

~

C

F
UC

dt

dF
F wc

w
wc

wc  (IV.1.1-30) 

onde 

wU  = velocidade do vento (m/s); 

1C  = constante empírica (2x10-6 para o óleo emulsificado; 0 para outros); 

2C  = constante que controla a quantidade máxima de água (0,7 para óleo 

combustível pesado e óleo cru); 
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wcF  = fração máxima de água no óleo (valor de entrada para caracterização 

do óleo) (s-1). 

 

A viscosidade do óleo emulsificado,  (cP), é dada por: 

 










wc

wc

FC

F

0
0 1

5,2
exp  (IV.1.1-31) 

onde 

0  = viscosidade inicial do óleo (cP); 

wcF  = fração máxima de água no óleo; 

0C  = constante de emulsificação (~0,65). 

 

O efeito da evaporação na viscosidade,   (cP), é dada por: 

  vFC40 exp   (IV.1.1-32) 

onde 

0  = viscosidade inicial do óleo (cP); 

4C  = constante (1 para óleo leve e 10 para óleo pesado); 

vF  = fração evaporada da superfície da mancha. 

 

A interação do óleo com o litoral e linha de costa é modelada com base em 

uma versão simplificada de Reed et al. (1989), que formula o problema em termos 

de uma capacidade de retenção dependendo do tipo da costa e de um índice de 

remoção exponencial. Estes processos foram parametrizados no OILMAP da 

seguinte forma: 

 
 A grade que representa a linha de costa do OILMAP (grade land-water) 

pode conter diferentes informações sobre as capacidades de retenção de 

óleo para cada elemento de grade. A deposição ocorre quando uma 

partícula de óleo cruza a linha de costa e termina quando a capacidade de 

absorção da superfície especificada é atingida. As partículas de óleo que 
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posteriormente atingem um elemento de grade costeira já saturada não 

permanecem na superfície da costa; 

 
 O óleo depositado na linha de costa é exponencialmente removido com o 

tempo, retornando à coluna d’água numa maré enchente suficientemente 

alta para umedecer a superfície com o óleo, aliada a ação do vento; 

 
 A fração de massa disponível para deposição na linha de costa, shF , é: 

 
s

sh A

A
F lg  (IV.1.1-33) 

onde 

Alg = área de um elemento de grade; 

As = área de uma partícula na superfície. 

 
 A massa é depositada na grade costeira apenas se o total de massa 

acumulada é menor do que a capacidade de absorção de determinado 

elemento de grade. Esta capacidade de absorção para um determinado 

tipo de costa i , ihM ,  (kg), é: 

 giiiih LWtM 0.   (IV.1.1-34) 

onde 

i  = parâmetro do tipo de costa; 

0  = densidade do óleo depositado (kg/m3); 

it  = espessura máxima do óleo que pode ser depositada na costa 

(varia de acordo com o tipo de costa e viscosidade do óleo); 

iW  = largura do elemento de grade atingido pelo óleo; 

giL  = comprimento do elemento de grade atingido pelo óleo. 

 
 A massa de óleo restante na costa em qualquer instante, RM  (kg), é 

   TtMM R /exp10   (IV.1.1-35) 

onde 

0M  = massa inicial do óleo depositado na costa (kg); 
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t  = tempo (dias); 

T  = tempo de remoção dependente do tipo de costa (dias). 

 

IV.2 DADOS DE ENTRADA 

 

Os conjuntos de dados de entrada e parâmetros do modelo que definem um 

cenário são: 

√ localização geográfica do ponto de derrame; 

√ data e horário; 

√ duração do derrame; 

√ volume derramado; 

√ tipo de óleo; 

√ duração da simulação; 

√ opções de resposta (e.g., barreiras, sobrevôo, dispersantes); 

√ campo de correntes; 

√ arquivo de dados meteorológicos; 

√ opções de saída; 

√ parâmetros de simulação: 

 número de partículas, 

 fator de vento, 

 coeficiente de dispersão horizontal, 

 passo de tempo do modelo, 

 passo de tempo do arquivo de saída. 

 
Os resultados de cada simulação correspondem, então, a um único cenário, 

definido pelo arquivo de entrada de dados e parâmetros do modelo. 
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IV.2.1 Campos de Correntes 

 
Os campos de correntes utilizados na modelagem do transporte e dispersão 

de óleo foram gerados a partir da modelagem hidrodinâmica (Capítulo III). Para 

avaliar a sazonalidade das forçantes ambientais nos padrões de transporte e 

dispersão, foram definidos dois campos hidrodinâmicos representativos dos 

períodos de inverno (junho a agosto) e verão (dezembro a fevereiro). A grade  

land-water utilizada (Figura 22) possui dimensões de 750x750 pontos. As 

informações a respeito do tipo de costa foram extraídas dos mapas de 

vulnerabilidade ao óleo, elaborados pela ASA, para a região. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Grade definindo os contornos de terra (grade land-water) para a modelagem 
de deriva de óleo. 
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IV.2.2 Dados de Vento 

 
Para a modelagem de deriva de óleo foram utilizados os dados de vento 

apresentados no Subitem II.1. 

 

IV.2.3 Ponto de Risco e Volume de Pior Caso 

 
Neste estudo foi considerado um ponto de risco localizado no Píer de 

Atracação do Porto de São Sebastião, como apresentado na Figura 1. As 

coordenadas geográficas dos pontos de risco são apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Coordenadas geográficas (WGS 84) do ponto de risco. 

PONTO LOCALIZAÇÃO LATITUDE LONGITUDE 

Ponto de risco Porto de São Sebastião 23º48’41,00” S 45º 23’ 49,00” W 

 

O volume de pior caso foi definido segundo a Resolução do CONAMA6  

nº 398/08 (Brasil, 2008) como o volume resultante da colisão de embarcações 

com o píer de atracação ou com outras embarcações seguidas de naufrágio.  

A Tabela 4 mostra o volume de pior caso considerado nas simulações, além do 

tipo de produto, cujas características são apresentadas em detalhe no  

Subitem IV.2.4. Ressalta-se que, nas simulações, considerou-se o vazamento de 

todo o volume de óleo ao longo de 1 hora. 

 
Tabela 4 - Volumes de pior caso derramado por uma hora e produto considerado nas 

simulações. 

PONTO LOCALIZAÇÃO PRODUTO 
VOLUME  

(m
3
) 

Ponto de risco Porto de São Sebastião bunker 600,0 

 

                                            
6 Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
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IV.2.4 Características do Produto Selecionado 

 

As simulações foram realizadas com o óleo tipo bunker, cujas características 

encontram-se definidas na Tabela 5, de acordo com informações provenientes do 

banco de dados da ASA. 

 
Tabela 5 - Características do óleo tipo bunker. 

PARÂMETRO VALOR 

Nome do óleo BUNKER C FUEL OIL #6 

Densidade (g/cm
3
) a 20ºC 0,972 

Viscosidade dinâmica a 25ºC (cP) 3.180,00 

Tensão interfacial (din/cm) 39,80 

Conteúdo de água para formar emulsões (%) 80,00% 

Espessura mínima (mm) 0,10 

Ponto de ebulição inicial (K) 582,30 

Gradiente da curva de evaporação 141,51 

Constante de evaporação A 27,49 

Constante de evaporação B 22,07 

Fonte: Banco de dados da ASA. 

 

IV.3 CRITÉRIO DE PARADA ADOTADO NAS SIMULAÇÕES 

 
O critério de parada adotado nas simulações foi o tempo de 72 horas para o 

acompanhamento da mancha de óleo (12 horas superior ao tempo máximo para a 

disponibilização de recursos de contenção/limpeza no local da ocorrência da 

descarga especificados na CONAMA 398/08). 
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IV.4 DESCRIÇÃO DOS CENÁRIOS SIMULADOS 

 
As simulações para a determinação da dispersão de óleo foram realizadas 

utilizando-se o modelo OILMAP no modo probabilístico. Neste modo é 

considerada a variabilidade das forçantes ambientais. Logo, as simulações de 

comportamento da mancha são realizadas através da variação das condições 

meteorológicas e oceanográficas, divididas em duas condições principais, 

correspondendo aos períodos de inverno e verão. Salienta-se que nestes 

períodos estão inclusos os diferentes regimes de maré atuantes na região de 

estudo. Para que se pudesse incorporar a variabilidade dessas forçantes, foi 

realizada com o modelo OILMAP uma série de 600 simulações para cada cenário 

probabilístico.  

A Tabela 6 apresenta os cenários probabilísticos simulados neste estudo. A 

terminologia adotada para identificações dos cenários probabilísticos é 

apresentada, a seguir: 

 BUNKER indica o tipo de óleo simulado; 

 72H indica o tempo de simulação; 

 INV e VER indicam os períodos sazonais considerados (inverno e verão, 

respectivamente). 

 

Tabela 6 - Cenários considerados nas simulações probabilísticas de derrames de óleo. 

CENÁRIOS PRODUTO 
VOLUME  

(m
3
) 

ESTAÇÃO 
DO ANO 

TEMPO 
(HORAS) 

SSEB_BUNKER_INV Bunker 600,0 Inverno 72  

SSEB_BUNKER_VER Bunker 600,0 Verão 72 
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A partir da análise dos resultados dos cenários probabilísticos foram 

selecionados os instantes iniciais das simulações de inverno e verão que 

apresentaram a maior extensão de toque na costa a partir dos pontos de derrame. 

Neste contexto, os cenários determinísticos críticos selecionados são 

apresentados na Tabela 7. 

 DET indica os cenários determinísticos críticos; 

 BUNKER indica o tipo de óleo simulado; 

 INV e VER indicam os períodos sazonais considerados (inverno e verão, 

respectivamente). 

 

Tabela 7 - Cenários considerados nas simulações determinísticas críticas de derrame de 
óleo. 

CENÁRIOS PRODUTO 
VOLUME  

(m
3
) 

ESTAÇÃO 
DO ANO 

TEMPO 
(HORAS) 

DET_SSEB_BUNKER_INV Bunker 600,0 Inverno 72 

DET_SSEB_BUNKER_VER Bunker 600,0 Verão  72 
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V RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES DE DERRAME DE 

ÓLEO 

 
Neste capítulo são apresentados os resultados das simulações 

probabilísticas e determinísticas críticas de potenciais derrames de óleo na área 

de estudo. 

 

V.1 SIMULAÇÕES PROBABILÍSTICAS 
 

O modelo OILMAP foi utilizado para simular os cenários probabilísticos 

descritos no Item IV.4 e produzir as curvas de contorno, demonstrando a 

probabilidade da presença de óleo em cada ponto da área de estudo. 

A Tabela 8 apresenta um resumo dos resultados obtidos para os cenários 

probabilísticos de inverno (junho a agosto) e de verão (dezembro a fevereiro) 

simulados. Observa-se que a maior extensão de litoral com probabilidade de 

toque de óleo foi de, aproximadamente, 124,3 km (resultante do derrame no 

inverno). 
 

Tabela 8 - Resultados das simulações probabilísticas de derrame de óleo (extensão da 
costa com probabilidade de toque e área com probabilidade de ocorrência de 
óleo na água no caso de um derrame acidental). 

CENÁRIO 
ÁREA TOTAL  

NA ÁGUA (km²) 
EXTENSÃO DE  

TOQUE NA COSTA (Km) 

SSEB_BUNKER_72H_INV 1.923,48 124,3 

SSEB_BUNKER_72H_VER 1.674,70 102,9 

 

A seguir, são apresentados os resultados das simulações de forma gráfica, 

com os contornos de probabilidade da presença de óleo na água e na costa, além 

do tempo de deslocamento do óleo na superfície da água, em decorrência de 

hipotéticos derrames acidentais durante os períodos de verão e de inverno. Cabe 

ressaltar que as simulações realizadas consideram a trajetória e o intemperismo 

do óleo na ausência de medidas de contenção e remoção do óleo. 
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Em todas as ilustrações de contornos de probabilidade de óleo na água e na 

costa, o valor correspondente ao limite superior dos intervalos da escala de cores 

está incluído na classe. Assim, por exemplo, no intervalo de probabilidade de  

10-20% estão incluídas as probabilidades superiores a 10% e menores ou iguais 

a 20%.  

As ilustrações dos contornos de tempo correspondem ao tempo mínimo de 

deslocamento de óleo na água calculado (para cada posição da grade) entre 

todos os cenários determinísticos que compõem o cenário probabilístico. Nestas 

ilustrações são apresentados os tempos de 6, 12, 36, 48 e 72 horas após o início 

do derrame. Os primeiros intervalos de tempo foram selecionados de acordo com 

o tempo máximo para a disponibilização de recursos de contenção/limpeza  

no local da ocorrência da descarga especificados na Resolução do CONAMA  

no 398/08. O tempo adicional de 72 horas foi o critério de parada adotado nas 

simulações (Item IV.3). 

Da Figura 23 até a Figura 28 são apresentados os resultados das simulações 

de potenciais acidentes no píer de atracação durante os meses de inverno e 

verão. 

Os resultados mostram que existe probabilidade de toque na costa ao longo 

de, aproximadamente, 102,9 km de litoral no verão e 124,3 km no inverno. 

Entretanto, as maiores probabilidades (> 90%) ocorreram nas proximidades do 

ponto de risco considerado. 
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Figura 23 - Cenário SSEB_BUNKER_72H_INV: Contornos de probabilidade de óleo tipo 
bunker na água para um acidente ocorrendo durante o período de inverno 
(junho a agosto), com derrame de 600 m3 (ao longo de 1 hora), após  
72 horas de simulação. 
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Figura 24 - Cenário SSEB_BUNKER_72H_INV: Contornos de tempo de deslocamento 
de óleo tipo bunker na água para um acidente ocorrendo durante o período 
de inverno (junho a agosto), com derrame de 600 m3 (ao longo de 1 hora), 
após 72 horas de simulação. 
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Figura 25 - Cenário SSEB_BUNKER_72H_INV: Probabilidades de toque de óleo tipo 
bunker na costa para um acidente ocorrendo durante o período de inverno 
(junho a agosto), com derrame de 600 m3 (ao longo de 1 hora), após  
72 horas de simulação. 
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Figura 26 - Cenário SSEB_BUNKER_72H_VER: Contornos de probabilidade de óleo 
tipo bunker na água para um acidente ocorrendo durante o período de verão 
(dezembro a fevereiro), com derrame de 600 m3 (ao longo de 1 hora), após 
72 horas de simulação. 
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Figura 27 - Cenário SSEB_BUNKER_72H_VER: Contornos de tempo de deslocamento 
de óleo tipo bunker na água para um acidente ocorrendo durante o período 
de verão (dezembro a fevereiro), com derrame de 600 m3 (ao longo de  
1 hora), após 72 horas de simulação. 



Pág. 
V-8/13 

Resultados das Simulações 
de Derrame de Óleo 

V 

Modelagem do Transporte e Dispersão de Óleo  
a Partir de Derrames Acidentais no  

Canal de São Sebastião (SP)  

 

 

Revisão 01 
04/2010 

ASA 10-030 ________________________________ 

Técnico Responsável 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Cenário SSEB_BUNKER_72H_VER: Probabilidades de toque de óleo tipo 
bunker na costa para um acidente ocorrendo durante o período de verão 
(dezembro a fevereiro), com derrame de 600 m3 (ao longo de 1 hora), após 
72 horas de simulação.  
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V.2 SIMULAÇÕES DETERMINÍSTICAS CRÍTICAS 

 

A análise dos resultados das simulações probabilísticas permitiu identificar os 

cenários determinísticos críticos para os períodos de inverno e de verão, 

utilizando como critério a maior extensão de toque na costa.  

Nos cenários determinísticos críticos foram considerados vazamentos 

contínuos de todo o volume de óleo (600 m³) por 1 hora e simulados por  

72 horas. A Tabela 9 apresenta a data de início dos cenários determinísticos 

críticos de verão e de inverno simulados e suas respectivas extensões de toque 

na costa. Observa-se que a maior extensão de toque foi de, aproximadamente,  

78,8 km durante o verão. 

 
Tabela 9 - Resumo dos cenários determinísticos críticos simulados, com suas 

respectivas extensões de toque na costa. 

CENARIOS 
DATA DE INÍCIO  
DA SIMULAÇÃO 

EXTENSÃO DE  
TOQUE NA COSTA (Km) 

DET_SSEB_BUNKER_72H_INV 06/06/2000 – 07:00h 38,7 

DET_SSEB_BUNKER_72H_VER 15/12/2000 – 08:00h 78,8 

 

A Figura 29 e a Figura 32, a seguir, apresentam os resultados das simulações 

determinísticas críticas. Nestas observa-se a evolução temporal das manchas de 

óleo dos cenários acidentais para os períodos de 2, 6, 12, 36, 60 e 72 horas após 

o início do derrame. Ainda nessas figuras encontram-se indicados os pontos (em 

vermelho) que representam o toque na costa. 

Associado a cada cenário crítico apresentam-se, ainda, gráficos com o 

balanço de massa (óleo na superfície, na coluna d’água, na linha de costa e 

evaporado). Observa-se que, em ambos os períodos simulados, o principal 

processo que atua na redução da massa de óleo na água é a interação com a 

linha de costa. 
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Figura 29 - Cenário DET_SSEB_BUNKER_72H_INV. Contornos da evolução temporal 
da mancha de óleo tipo bunker na água para o cenário determinístico crítico 
de derrame de 600 m³ (ao longo de 1 hora) durante o período de inverno 
(junho a agosto), até 72 horas após o início da simulação. 
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Figura 30 - Balanço de massa para o cenário determinístico crítico com derrame de óleo 
tipo bunker durante o inverno. 
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Figura 31 - Cenário DET_SSEB_BUNKER_72H_VER:. Contornos da evolução temporal 
da mancha de óleo tipo bunker na água para o cenário determinístico crítico 
de derrame de 600 m³ (ao longo de 1 hora) durante o período de verão 
(dezembro a fevereiro), até 72 horas após o início da simulação. 
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Figura 32 - Balanço de massa para o cenário determinístico crítico com derrame de óleo 
tipo bunker durante o verão. 
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VI CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este relatório apresenta os resultados das simulações numéricas do 

transporte e dispersão de óleo decorrente de potenciais acidentes, no píer de 

atracação no Porto de São Sebastião, localizado no Estado de São Paulo. 

Para determinação dos contornos de probabilidade de ocorrência do óleo na 

água e na costa, foram conduzidas simulações probabilísticas considerando duas 

condições sazonais (inverno e verão), um ponto de risco (píer de atracação) e um 

volume de pior caso (600 m³). A partir dos resultados dessas simulações 

probabilísticas foram selecionados os cenários determinísticos críticos para 

condições de inverno e verão, utilizando como critério a maior extensão de toque 

na costa. 

Como critério ambiental e para apresentação dos resultados foram utilizados 

os intervalos de tempo especificados na Resolução do CONAMA de no 398/08  

(2, 6, 12, 36 e 60 horas). Essa resolução estabelece o tempo máximo para a 

disponibilização de recursos de contenção/limpeza no local da ocorrência da 

descarga. O critério de parada utilizado foi o tempo de 72 horas para o 

acompanhamento das manchas de óleo. Adicionalmente, foi adotado o limite de 

corte de 300 nm para as espessuras de manchas de óleo. 

Os resultados das simulações probabilísticas mostraram que as maiores 

áreas calculadas, com probabilidade de ocorrência de óleo na água, possuem, 

aproximadamente, 1.924 km2 no inverno e 1.675 km2 no verão. Os resultados 

também mostraram que no inverno existe probabilidade de toque na costa ao 

longo de, aproximadamente, 124 km de litoral, e no verão ao longo de 103 km. As 

maiores probabilidades de toque na costa (> 90%) ocorreram nas proximidades 

do ponto de risco considerado, em ambos os períodos. 

Os resultados das simulações determinísticas críticas mostraram, através dos 

balanços de massa (óleo na superfície, na coluna d’água, na linha de costa e 

evaporado), que, em ambos os períodos simulados, o principal processo que atua 

na redução da massa de óleo na água é a interação com a linha de costa. 

Adicionalmente, a maior extensão efetiva de toque na costa foi de, 
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aproximadamente, 78,8 km, calculada para a simulação crítica de derrame a partir 

do Ponto de risco durante o verão. 

Cabe ressaltar que os resultados das simulações apresentadas neste estudo 

não consideraram quaisquer medidas de contenção ou remoção do óleo 

derramado. 
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ANEXO VII - MAPAS DE VULNERABILIDADE 
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ANEXO VIII – COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE 
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ANEXO IX – CONTATO DOS ÓRGÃOS EXTERNOS 

 
 

INSTITUIÇÃO COMUNICAÇÃO 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 

Coordenação Geral de Emergências Ambientais 

Telefone: (61) 3316-1070 / 3316-1357 
Celulares (plantão): (61) 9909-4142 / 9353-3959 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 

Coordenação Portos, Aeroportos e Hidrovias 

Tel: (61) 3316-1392 
Fax: (61) 3316-1952 
VoIP: 80(60) 1392 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 

Linha Verde 

Linha Verde do IBAMA 
TEL: 0800-618080  

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 
Superintendência São Paulo 

Alameda Tietê, Nº 637 Jardim Cerqueira Cesar  
CEP: 01417-020 - São Paulo - SP 

TEL: (11) 3066-2633 
Voip: 80(11) 2633 a 2801 - geral 

Voip Gabinete: 80(11) 2633 
e-mail: supes.sp@ibama.gov.br  

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 

Unidade Avançada II em Caraguatatuba 

Av. Rio Branco Nº 880 – Bairro Indaiá 
CEP: 11665-600 – Caraguatatuba 

Telefax: (12) 3883-7520/(12) 3883-9362 
e-mail: ivan.pereira@ibama.gov.br 

 pedro.koehler@ibama.gov.br 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 

Unidade Avançada II em Santos 

Av. Cel Joaquim Montenegro, Nº 297 Canal 06 - 
Aparecida  

CEP: 11035-001 - SANTOS - SP 
TEL: (13) 3227-5775/ (13) 3227-5776 

e-mail: supes.sp@ibama.gov.br 

Agência Nacional de Petróleo – ANP 
SEDE – Brasília - SGAN 603 Módulo I - Asa Norte, 

CEP: 70830-902 - Brasília – DF  
TEL: (61) 3426-5101 

Capitania dos Portos de São Sebastião 
Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião - 

Av. Dr. Altino Arantes, nº 544, Centro, São Sebastião-SP 
- Brasil - CEP: 11.608-623 

Telefone: (12) 3892-1550/1555  

CETESB 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo  

Av. Prof. Frederico Hermann Jr. 345 – Pinheiros - SP 
CEP – 05459-900 

Tel: (11) 3133-3000  
pinheiros@cetesbnet.sp.gov.br 

CETESB 

Setor de Atendimento à Emergências Químicas 
Fones 24 horas 

Tel: (11) 3133-4000/0800 11 3560 
e-mail: ceeq_cetesb@sp.gov.br 

CETESB SÃO SEBASTIÃO/UBATUBA 

Rua Francisco da Cruz Maldonado nº132 
Bairro: Portal da Olaria 

Cidade: SÃO SEBASTIÃO 
CEP: 11600-000 

Telefone: (12) 3862-2300 
E-mail: ssebastiao@cetesbnet.sp.gov.br   
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INSTITUIÇÃO COMUNICAÇÃO 

Petrobras - TEBAR 
Av Guarda Mor Lobo Viana. Nº 1111 – Centro 

São Sebastião 
CEP – 11600 - 000 

Defesa Civil 199 
Corpo de Bombeiros 193 

Hospital  
Hospital de Clinicas de São Sebastião 

Rua Cap. Luiz Soares Nº 550 - SP  
CEP: 11600-000 - Tel: (12) 3893-3200 

Centro de Saúde - Unidade Intermediaria da Enseada 
Rua Maximiliano dos Santos - Enseada 

CEP – 11600-000 
Tel: (12) 3861-1100 

Posto de Saúde - Barequeçaba 

Rodovia Dr Manoel Hippolito do Rego Nº 610 - 
Barequecaba 

CEP: 11600-000 – São Sebastião/SP 
Tel: (12) 3862-7077 

Posto de Saúde - Centro 
Rua Mansuetto Pierotti  Nº 486 – Centro 
CEP: 11600-000 - Tel: (12) 3892-4331 

Posto de Saúde – Pontal da Cruz 
Rua Vereador João Orlando de Carvalho Nº 250 

Bairro: Pontal da Cruz - CEP: 11600-000 
Tel: (12)3892-4337 

Polícia Militar 190 

Polícia Militar - Delegacia 
Rua Floriano Peixoto Nº200     

Tel: (12) 3892-1114/(12) 3892-3109  
Polícia Civil 190 

Polícia Militar Ambiental 

Avenida Manoel Teixeira Nº 15 
Bairro: São Francisco – São Sebastião 

CEP: 11600-000 
(12) 3863-1707 – Fundação Florestal Serramar 

(12)3862-4140 
Polícia Rodoviária - Guaecá Tel: (12) 3864-1282/ (12) 3864-1134 

CEBIMAR – Centro de Estudos de Bologia Marinha da 
USP 

Rodovia Manoel Hypólito do Rego, km 131,5 - 
Pitangueiras - São Sebastião - SP - Brasil 

CEP: 11612-109 
TEL: (12) 3862-8400 

e-mail: cebimar@usp.br   

Projeto TAMAR 

Centro Nacional de Pesquisa e Manejo de Tarturagas 
Marinhas - TAMAR - Base de Ubatuba 

Rua Antonio Athanásio Nº 273  
Bairro Jardim Paula Nobre 

CEP:11680-000 - UBATUBA - SP 
TELEFONE: (12) 3832-6202/3832-7014/3832-4046  

e-mail: tamaruba@tamar.org.br 

Aquario de Ubatuba 
Rua Guarani Nº 859 - Itaguá - Ubatuba - SP 

Tel: (12) 3834-1382 
e-mail: staff@aquariodeubatuba.com.br 

Prefeitura de São Sebastião 
Rua Sebastião Silvestre Neves Nº 214 – Centro 

São Sebastião/SP – CEP: 11600-000 
Telefone: (12) 3891-2000 

Prefeitura de São Sebastião 
Secretaria de Meio Ambiente 

Av. Guarda Mor Lobo Viana, n.º 421, 427 e 435 – Bloco 

A, "Shopping Pierotti" - Centro - São Sebastião – SP, 

CEP: 11.608-530 

TEL: (12) 3892-6000 

e-mail: semam@saosebastiao.sp.gov.br  
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INSTITUIÇÃO COMUNICAÇÃO 

Prefeitura de São Sebastião – Dep. Obras e Meio 
Ambiente Costa Sul 

Rua Amazonas Nº 13 – Centro 

CEP: 11600-000 

TEL: (12) 3892-6568 
e-mail: seo@saosebastiao.sp.gov.br 

Instituição Comunicação 

Prefeitura de Ilha Bela Tel: (12) 3896 – 9200 

Policia ambiental de Ilha Bela Tel: ( 12 ) 3896 – 0811 

Policia Militar de Ilha Bela Tel: (12) 3895 – 8562 

Policia Rodoviária de Ilha Bela (Emergências) Tel: (12) 3423 – 1044 

Pronto Socorro de Ilha Bela (Resgate) 192 

Hospital Municipal Gov. Mario Covas Jr. Ilha Bela (12) 3895 – 3520 

Instituto Gremar 
Av. Avedis Simonian, 654 - Jardim Guaiuba - Guarujá - 

SP. 
Tel.: (13) 99711-4120 

Instituto Argonauta para a Conservação Marinha 
Rua Guaicurus, 192 – Itaguá – Ubatuba-SP – 11680-000   

Tel: (12) 3833 4863 
 E-mail: institutoargonauta@uol.com.br 
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ANEXO X – NOTA A IMPRENSA 

 
 
 
A COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. informa: 

 

Em (data, hora e local), ocorreu um incidente envolvendo (descritivo da instalação), tendo 
como conseqüência (descritivo da conseqüência; ex.: vazamento de petróleo ou derivados ). 

 

Foram desencadeadas todas as ações necessárias para mitigação de eventuais impactos à 
comunidade, ao patrimônio público e privado e ao meio ambiente, dentre as quais destacam-se: 

 

 Acionamento do Plano de Emergência Individual do Porto de São Sebastião; 
 Deslocamento de recursos humanos e materiais para desenvolvimento das ações de 

resposta; 
 Ações para controle da ocorrência, tais como (Ex.: paralisação das operações); 
 Ações para redução de eventuais impactos, tais como (Ex.: contenção, recolhimento, 

proteção das áreas sensíveis, ações junto às comunidades); 
 

Foram comunicados os seguintes órgãos públicos (citar; ex.: órgãos ambientais, ANP, 
Capitania dos Portos); 

 

A situação neste momento é (descrever). 

 

As causas do acidente serão apuradas por uma comissão criada para a investigação e serão 
oportunamente divulgadas. 

 

 

 
 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

Local e data 
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ANEXO XI – RECURSOS MATERIAIS 

RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS – CEATE 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA 
QUANTIDADE 
DISPONÍVEL 

Absorvente natural granulado (Tipo Turfa) - saco 22,5 Kg saco 16 

Barreira absorvente branca 8" x 3m - para hidrocarbonetos unidade 140 

Barreira absorvente verde 8" x 3m - para produtos quimicos unidade 77 

Manta absorvente para hidrocarbonetos unidade 146 

Manta absorvente para produtos químicos unidade 400 

Rolo absorvente para hidrocarbonetos (1m x 43m) metro 301 

Rolo absorvente para produtos quimicos metro 215 

Cordão Absorvente (lance de 1,20m) unidade 76 

Big Bag com liner para 1 tonelada unidade 46 

Tambor de 200 litros unidade 80 

Tanque autoportante terrestre de 10.000 litros (Yzy) unidade 2 

Tanque autoportante terrestre de 5.000 litros (Yzy) unidade 1 

Tanque flutuante de 10.000 litros (Yzyflo) unidade 2 

Piscina 400 litros unidade 1 

Extintor Espuma AB unidade 2 

Extintor CO2 BC unidade 2 

Extintor ABC 8KG unidade 4 

Barreira de contenção móvel - 12" de flutuador x 16" de saia - lance 25m unidade 40 

Barreira de contenção móvel - 17" de flutuador x 22" de saia - lance 25m unidade 40 

Mangote Flexivel sobressalente de 3 " unidade 3 

Mangote Rígido sobressalente de 2 " unidade 9 
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RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS – CEATE 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA 
QUANTIDADE 
DISPONÍVEL 

Mangote Rígido sobressalente de 3 " unidade 9 

Moto bomba Spate PD75 unidade 3 

Moto bomba Storm D75 unidade 1 

Recolhedor de óleo em água (Skimmer tipo rolo) unidade 1 

Recolhedor de óleo em água (Skimmer tipo vertedouro) unidade 2 

Filtro para moto bomba Storm unidade 1 

Filtro para moto bomba Spate unidade 1 

Mangote para soprador industrial unidade 1 

Adaptador para soprador industrial unidade 1 

Bomba hidráulica submergível unidade 1 

Prolongador do Skimpack unidade 5 

Cabo 0,06mm metro 336 

Flutuador de mangote 3'' unidade 6 

Flutuador de mangote do Skimroll unidade 1 

Barra de reboque - Towbar unidade 10 

Bote Inflável - 16' unidade 1 

Caminhão VW 8160 unidade 1 

Carretinha reboque madeira para o bote unidade 1 

Carretinha reboque strada para embarcação unidade 2 

Pickup Amarok unidade 1 

Blusão e calça de pvc - tamanho G unidade 5 

Blusão e calça de pvc - tamanho M unidade 10 

Bota para Bombeiros (preta / amarela) - tamanho 41 par 1 

Bota para Bombeiros (preta / amarela) - tamanho 42 par 2 
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RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS – CEATE 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA 
QUANTIDADE 
DISPONÍVEL 

Bota PVC com cano longo (cor preta) - sete léguas - tamanho 39 par 3 

Bota PVC com cano longo (cor preta) -  sete léguas - tamanho 40 par 9 

Bota PVC com cano longo (cor preta) - sete léguas - tamanho 41 par 1 

Bota PVC com cano longo (cor preta) - sete léguas - tamanho 42 par 3 

Bota PVC com cano longo (cor preta) -  sete léguas - tamanho 43 par 3 

Botina de segurança - COURO - tamanho 39 par 3 

Botina de segurança - COURO - tamanho 40 par 4 

Botina de segurança - COURO - tamanho 41 par 4 

Botina de segurança - COURO - tamanho 42 par 3 

Botina de segurança - COURO - tamanho 43 par 5 

Colete de segurança refletivo (cor verde) unidade 20 

Colete salva-vidas (cor laranja) - Classe 3 unidade 12 

Colete salva-vidas (cor laranja) - Classe 4 unidade 25 

Conjunto autônomo de respiração (com máscara) conjunto 4 

Conjunto de vestimenta para combate a incêndio NFPA (capacete, balaclava, capa, calça e bota)  conjunto 4 

Luva látex com forro de algodão - tamanho P par 9 

Luvas tricotadas par 13 

Macacão conjugado com bota Bota nº 42 / Modelo 837 TK unidade 10 

Macacão IMPERMEAVEL PVC - tamanho G unidade 10 

Macacão IMPERMEAVEL PVC - tamanho M unidade 5 

Macacão IMPERMEAVEL PVC - tamanho GG unidade 5 

Máscara respirador facial inteira c/ filtro unidade 13 

Máscara respirador semi-facial c/filtro - Tamanho M unidade 11 

Óculos de segurança, lente contínua com proteção lateral unidade 1 
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RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS – CEATE 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA 
QUANTIDADE 
DISPONÍVEL 

Óculos de segururança com lente amarela anti-risco (UV) unidade 7 

Perneira DE RASPA par 20 

Protetor auditivo auricular (Concha) unidade 18 

Protetor auricular (plug) unidade 800 

Respirador purificador de ar descartável unidade 22 

Roupa de proteção nível A (Azul) unidade 5 

Roupa de proteção nivel B (Cinza) unidade 3 

Roupa de Proteção nivel C - Macacão unidade 4 

Suporte do cilindro de respiração autônoma unidade 3 

Blusão e calça de pvc - tamanho GG unidade 5 

Roupa de Proteção nivel C (amarelo) Macacão - Tamanho M unidade 6 

Roupa de Proteção nivel C (amarelo) Macacão - Tamanho G unidade 28 

Roupa de Proteção nivel C (amarelo) Macacão - Tamanho GG unidade 19 

Calça Tyvec - Tamanho M unidade 5 

Calça Tyvec - Tamanho G unidade 5 

Calça Tyvec - Tamanho GG unidade 5 

Jaqueta Tyvec - Tamanho M unidade 5 

Jaqueta Tyvec - Tamano G unidade 10 

Capacete de segurança com jugular - VERMELHO unidade 19 

Adaptador para capacete em alumínio unidade 10 

Óculos de segurança (Virtua V4) unidade 17 

Óculos de segurança (Leopardo) unidade 1 

Colete de identificação (Amarelo) unidade 10 

Colete de identificação (verde) unidade 10 
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RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS – CEATE 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA 
QUANTIDADE 
DISPONÍVEL 

Colete de identificação (laranja) unidade 10 

Colete de identificação (azul) unidade 9 

Colete de identificação (vermelho) unidade 9 

Luva de PVC Cano longo (verde) par 14 

Respirador Facial inteiro - Tamanho M unidade 6 

Respirador Facial inteiro - Tamanho G unidade 4 

Respirador Facial - Poeiras e Névoas - (azul) unidade 50 

Respirador Facial - Poeiras e Névoas - (branco) unidade 22 

Macacão conjugado com bota Bota nº 43 / Modelo 837 TK unidade 10 

Maca para remoção de vítimas unidade 1 

Bota PVC com cano longo (cor preta) -  sete léguas - tamanho 45 par 1 

Alicate universal  unidade 1 

Ancinho com cabo unidade 9 

Bastão ou sinalizador luminoso unidade 4 

Binóculo Emborrachado unidade 3 

Carrinho de mão  unidade 5 

Facão em aço c/ bainha unidade 10 

Martelo bola unidade 1 

Martelo PENA unidade 1 

Paquímetro universal 150mm unidade 1 

Pé de cabra  unidade 2 

Picareta unidade 3 

Rodo - base em borracha unidade 5 

Soprador industrial (Makita) unidade 1 
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RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS – CEATE 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA 
QUANTIDADE 
DISPONÍVEL 

Talha Manual unidade 1 

Trava-quedas corda unidade 9 

Trena flexível de 30 metros unidade 1 

Pá unidade 1 

Jogo de Chave Estrela 6 a 32mm unidade 2 

Jogo de chave de fenda simples em cabo de aço unidade 2 

Jogo de chave de fenda cruzada aço cromado unidade 2 

Chave estrela 30/32 unidade 1 

Chave estrela 25/28 unidade 1 

Chave estrela 24/27 unidade 1 

Chave estrela 21/23 unidade 1 

Chave estrela 20/22 unidade 1 

Chave estrela 18/19 unidade 1 

Chave estrela 16/17 unidade 1 

Chave estrela 14/15 unidade 1 

Chave estrela 6/7 unidade 1 

Chave estrela em "u" 15/17 unidade 1 

Chave de boca 22/24 unidade 1 

Chave de boca 18/19 unidade 1 

Chave de Boca 17/19 unidade 1 

Chave de boca 14/17 unidade 2 

Chave de voca 13/16 unidade 1 

Chave de boca 10/12 unidade 2 

Chave de boca 8/10 unidade 1 
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RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS – CEATE 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA 
QUANTIDADE 
DISPONÍVEL 

Chave de boca 10/11 unidade 1 

Chave de boca simples 22 unidade 1 

Chave de fenda 3/8 x 12 unidade 3 

Chave de fenda 1/2 x 10 unidade 1 

Chave de fenda 5/16 x 8 unidade 3 

Chave de fenda 1/4 x 8 unidade 2 

Chave de fenda 3/16 x 8 unidade 1 

Chave de fenda 1/8 x 8 unidade 1 

Chave de fenda 2'' 3/4 unidade 1 

Chave de fenda 5/16 x 10 unidade 2 

Chave de fenda 3/8 x 10 unidade 1 

Chave de fenda 3/8 x 8 unidade 1 

Chave Philips 3/8 x 8 unidade 1 

Chave Philips 5/16 x 8 unidade 1 

Chave Philips 1/4 x 14 unidade 1 

Chave Philips 3/16 x 8 unidade 1 

Chave Philips 1/8 x 6 unidade 1 

Chave Philips 14 x 4 unidade 1 

Chave Philips 5/16 x 6 unidade 1 

Chave multiuso - Fenda /  Philips unidade 1 

Chave de catraca sequencial unidade 1 

Prolongador de chave catraca 10'' unidade 1 

Soquete 15mm unidade 1 

Soquete 12mm unidade 1 
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RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS – CEATE 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA 
QUANTIDADE 
DISPONÍVEL 

Soquete 13mm unidade 1 

Chave de vela unidade 1 

Espátula cabo preto unidade 1 

Espátula cabo amarelo unidade 1 

Chave Allen 10mm unidade 1 

Chave Allen 6mm unidade 2 

Chave para regular porca cilindrica 115/130 unidade 1 

Chave para regular porca cilindrica 70/85 unidade 1 

Âncora 25 Kg unidade 11 

Arco de serra unidade 1 

Barco Max 26'  unidade 2 

Bóia de arinque - tipo pião unidade 12 

Bola plástica - para simulado unidade 978 

Caixa térmica em isopor de 100 litros unidade 1 

Caixa térmica em isopor de 50 litros unidade 2 

Cavaletes de isolamento/sinalização unidade 2 

Cilindro de ar comprimido respirável (28 minutos - 200 bar) unidade 8 

Cabo poliester 10mm metro 190 

Croque de aluminio unidade 5 

Defensa de borracha unidade 33 

Empilhadeira 3,5ton - a gás unidade 1 

Filtro para mangotes 3" unidade 5 

Filtro químico multi-gases - tipo cartucho  par 10 

Flutuador de mangote 2'' unidade 14 
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RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS – CEATE 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA 
QUANTIDADE 
DISPONÍVEL 

Foice unidade 10 

Furadeira Profissional unidade 2 

Lona Impermeável (caminhoneiro) unidade 1 

Lona plástica unidade 1 

Mangueira trançada 3/4" metro 3 

Passaguá cabo de madeira unidade 4 

Redução de mangote 3"/2" unidade 4 

Conjunto pirotécnico de salvatagem unidade 24 

Unidade hidráulica Power Pack unidade 1 

Imobilizador Lateral de cabeça (azul) unidade 4 

Rede de pesca (azul) unidade 1 

Cabo 0,02mm metro 44 

Cabo 0,04mm metro 140 

Raspadeira unidade 1 

Roupa Nível D unidade 1 

Talabarte unidade 2 

Bóia circular laranja com cabo branco unidade 7 

Vassoura unidade 4 

Cinto para elevação de carga unidade 2 

Barraca de praia unidade 2 

Garfos para empilhadeira par 2 

Sinalização da carreta reboque unidade 1 

Vazio unidade 5 

Bebedouro refrigerador 220V unidade 1 
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RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS – CEATE 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA 
QUANTIDADE 
DISPONÍVEL 

Bomba de diafragma unidade 1 

Palet unidade 16 

Remo unidade 6 

Bomba de ar unidade 1 

Bomba d'água manual unidade 1 

Extintor Pó - ABC unidade 1 

ÂNCORA 05 Kg unidade 1 

Âncora 10kg unidade 2 

Flutuador salva-vidas unidade 1 

Cone de sinalização unidade 20 

Motogerador unidade 1 

Exaustor unidade 1 

Holofote unidade 4 

Suporte para extintor (vermelho) unidade 1 

Cabo Itacorda Torcida Poliester metro 521 

Filtro Cartucho Multi-gases unidade 10 

Cinto Cross-over unidade 3 

Arreio para equipamento de respiração autônoma unidade 4 
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ANEXO XII – LIMITAÇÕES PARA USO DOS EQUIPAMENTOS 

LIMITAÇÕES PARA USO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

Equipamento/ 
Material 

CARACTERÍSTICA DO MEIO 
PERFORMANCE OPERAÇÃO 

CORPOS HIDRÍCOS SOLO 

1-Bom 
2-Regular 
3-Fraco 

NA- Não 
aplicável 

Águas 
Interiores 

Ondulação > 1 
m 

Corrente > 1 
nó 

 

Águas 
Interiores 

Ondulação > 1 
m 

Corrente <1 nó 
 

Águas Interiores 
Ondulação < 1 

m 
Corrente > 1 nó 

 

Águas 
Interiores 

Ondulação <1 
m 

Corrente <1 nó 

Lagos e 
Lagoas 

Zonas de 
Terra 

Presença 
de detritos 

Ondulação 
Flutuabi-

lidade 
Resis-
tência 

Manu-
seio 

Arma- 
zenamento 

Tanque 
terrestre 

cap. 1 - 5m3 

NA NA NA NA NA 1 2 NA NA 2 1 1 

Tanque 
modelo 

Fast Tank  5 

NA NA NA NA NA 1 2 NA NA 2 2 2 

Caminhão a 
vácuo 

 

NA NA NA NA 2 1 2 NA NA 1 1 2 

Caminhão 
tanque 

 

NA NA NA NA NA 1 2 NA NA 1 1 2 

Big Bag- 
1200 kg 

 

NA NA NA NA NA 1 2 NA NA 1 2 1 

Sacos 
plásticos 200 

l 

NA NA NA NA NA 1 2 NA NA 3 1 1 

 
Tambores 

cintados 200 l 

NA NA NA NA NA 1 2 NA NA 1 2 2 

Tanque 
inflável 

flutuante cap. 

2 2 2 1 1 NA 2 2 1 1 2 1 
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ANEXO XIII – FISPQS 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto GASOLINA COMUM 

Código interno de identificação BR0051 

Nome da empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 

Endereço Rua General Canabarro 500 
20271-900 - Maracanã - Rio de Janeiro (RJ). 

Telefone 0800 78 9001 

Telefone para emergências 08000 24 44 33 
 

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

PERIGOS MAIS IMPORTANTES 

 

Líquidos e vapores altamente inflamáveis. Causa irritação moderada 
à pele. Suspeito de causar defeitos genéticos. Pode causar câncer. 
Causa dano aos órgãos respiratórios. Pode causar sonolência e 
vertigem (efeitos narcóticos). Causa dano aos órgãos do sistema 
nervoso central e ao fígado através da exposição repetida ou 
prolongada. Pode ser mortal em caso de ingestão e por penetração 
nas vias respiratórias. Perigoso para a vida aquática. Este produto 
contém gás sulfídrico, extremamente tóxico e inflamável. 

EFEITOS DO PRODUTO  

- Efeitos adversos à saúde humana: Causa irritação da pele. Pode causar irritação aos olhos. Pode causar 
irritação do trato gastrointestinal e respiratório. Aspiração pode 
causar pneumonite química. Pode causar efeitos narcóticos. Causa 
danos ao sistema nervoso central e ao fígado através da exposição 
repetida. Suspeito de causar defeitos genéticos e danos à fertilidade 
ou ao feto. Pode causar câncer. 

- Efeitos ambientais: Perigoso para o ambiente. 

- Perigos físicos e químicos: Líquido altamente inflamável.  

Perigos específicos: Produto altamente inflamável. Recipientes podem explodir quando 
aquecidos. Quando aquecido pode liberar vapores tóxicos e irritantes. 
Risco de explosão em contato com o ar. 

- Principais sintomas: Tosse. Confusão, tontura, sonolência, torpor e dor de cabeça. 
Ressecamento e vermelhidão da pele. Vermelhidão nos olhos. 
Náusea e vômito. 

- Classificação de perigo do produto: Líquidos inflamáveis – Categoria 2 

Corrosivo/irritante à pele – Categoria 3 

Mutagenicidade – Categoria 2 

Carcinogenicidade – Categoria 1A 

Tóxico à reprodução – Categoria 2 

Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo após única exposição – Categoria 
1 e 3  
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Toxicidade sistêmica em órgão alvo após exposição repetida – 
Categoria 1 

Perigo por aspiração – Categoria 1 

Perigo ao ambiente aquático – Categoria 3 

- Sistema de classificação adotado: Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009. 

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e 
Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. 

- Visão geral das emergências: LÍQUIDO ALTAMENTE INFLAMÁVEL E PERIGOSO PARA A 
SAÚDE HUMANA. 

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM  

- Pictogramas 

 

 

 

 

- Palavra de advertência  PERIGO  

- Frases de perigo:  Líquidos e vapores altamente inflamáveis.  

Causa irritação moderada à pele.  

Suspeito de causar defeitos genéticos.  

Pode causar câncer.  

Causa dano aos órgãos respiratórios.  

Pode causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos). 

Causa dano aos órgãos do sistema nervoso central e ao fígado 
através da exposição repetida ou prolongada. 

Pode ser mortal em caso de ingestão e por penetração nas vias 
respiratórias.  

Perigoso para a vida aquática.  

- Frases de precaução: Mantenha afastado de calor [faíscas] [e chama] [não fume]. 

Armazene em local fresco/baixa temperatura, em local bem ventilado 
[seco] [afastado de fontes de calor e de ignição]. 

Nunca aspire (poeira, vapor ou névoa). 

Quando em uso não [fume] [coma] [ou beba]. 

Não use em local sem ventilação adequada. 

Evite contato com olhos e pele. 

Use equipamento de proteção individual apropriado. 

Use equipamento de proteção individual apropriado (Equipamento de 
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proteção respiratória com filtro contra vapores/névoas; luvas de 
proteção de PVC, borracha nitrílica ou natural e óculos de proteção 
contra respingos).  

Se ingerido, lave a boca com água [somente se a vítima estiver 
consciente]. 

Em caso de indisposição, consulte um médico. 

Use meios de contenção para evitar contaminação ambiental. 

Não permita o contato do produto com corpos d’água. 

 

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

>>>SUBSTÂNCIA DE PETRÓLEO  

Grupo de substância de petróleo: Naftas: Gasolina 

Esta classe de substâncias do petróleo é composta de naftas 
complexas, substâncias constituídas de hidrocarbonetos com 
cadeias carbônicas de C4 a C12 e faixa de ebulição de -20 a 230ºC. 

Número de registro CAS: 86290-81-5 

Ingredientes que contribuam para o 
perigo: 

Ingrediente Concentração (%) CAS 

Hidrocarbonetos 
saturados 

27 - 47 % (p/p); NA 

Hidrocarbonetos 
olefínicos 

15 - 28 % (p/p); NA 

Hidrocarbonetos 
aromáticos 

26 - 35 % (p/p); NA 

        Benzeno          < 1 % (p/p).         71-43-2 

Álcool etílico 
anidrido 

combustível 

        13 - 25 % (p/p);         64-17-5 

 

 

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. 
Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com 
dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração 
artificial. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ. 
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Contato com a pele: Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta 
com grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos. 
Procure atenção médica. Leve esta FISPQ. 

Contato com os olhos: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as 
pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. 
Procure atenção médica imediatamente. Leve esta FISPQ. 

Ingestão: Lave a boca da vítima com água em abundância. NÃO INDUZA O 
VÔMITO. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ. 

Proteção do prestador de socorros 
e/ou notas para médico: 

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima 
em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa 
inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, 
sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios 
hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. 

 

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados: Produto altamente inflamável. Compatível com espuma resistente à 
álcool, neblina d’água, pó químico e dióxido de carbono (CO2). 

Meios de extinção não recomendados: Jatos d’água. Água diretamente sobre o líquido em chamas. 

Perigos específicos no combate:  Os vapores podem deslocar-se por grandes distâncias provocando 
retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes 
abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se 
aquecidos. Risco de explosão em ambientes confinados, drenagem 
e sistema de esgoto. Combustão completa pode produzir dióxido de 
enxofre e nitrogênio. Este produto pode liberar sulfeto de hidrogênio, 
gás extremamente inflamável e tóxico. 

Métodos especiais de combate: Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados 
com jatos d’água. 

Proteção de bombeiros/brigadistas: Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com 
pressão positiva e vestuário protetor completo. 

 

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais  

- Remoção de fontes de ignição: 
Produto altamente inflamável. Remova todas as fontes de ignição. 
Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Isole o vazamento de fontes 
de ignição. 

- Prevenção da inalação e do contato 
com a pele, mucosas e olhos: 

Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado 
sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com 
os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual 
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conforme descrito na seção 8. 

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de 
esgotos. 

Métodos para limpeza  

- Procedimentos a serem adotados: Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. 
Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, 
ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em 
recipientes apropriados e remova-os para local seguro.  

- Prevenção de perigos secundários: Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A 
água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar 
poluição. 

 

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO  

- Prevenção da exposição do 
trabalhador: 

Evite inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. Evite respirar 
vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de proteção 
individual ao manusear o produto, descritos na seção 8.  

- Precauções e orientações para 
manuseio seguro: 

Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com 
sistemas de ventilação geral/local adequado. Evite formação de 
vapores ou névoas.  

- Medidas de higiene: 

Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem 
as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas 
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua 
reutilização. 

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O ARMAZENAMENTO 

Apropriadas: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante 
de fontes de calor e ignição. Mantenha os recipientes bem fechados 
e devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter 
piso impermeável e com dique de contenção para reter em caso de 
vazamento. O local de armazenamento deve conter bacia de 
contenção para reter o produto, em caso de vazamento.  

Inapropriadas:   Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais 
incompatíveis. 

Materiais seguros para embalagens:  

Recomendadas: Não especificado. 

 

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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Parâmetros de controle específicos 

- Limites de 
exposição 
ocupacional : 

Ingrediente  TLV-TWA 

(ACGIH) 

TLV-STEL 

(ACGIH) 

PEL-TWA 

(OSHA) 

PEL-STEL 

(OSHA) 

REL-TWA 

(NIOSH) 

REL-STEL 

(NIOSH) 
Gasolina 300 ppm 500 ppm - - - - 

Etanol 
1.000ppm. - - - - - 

 

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação combinada com exaustão local, especialmente 
quando ocorrer formação de vapores/névoas do produto. É 
recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos 
na área de trabalho.  

Equipamento de proteção individual apropriado: 

- Proteção respiratória: Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores 
orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. 
Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, 
utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de 
peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva. Siga 
orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. São 
Paulo: Fundacentro, 2002.   

- Proteção das mãos: Luvas de proteção de PVC. 

- Proteção dos olhos: Óculos de proteção com proteção lateral. 

- Proteção da pele e corpo:  Vestimenta impermeável.  

Precauções especiais: Evite usar lentes de contato enquanto manuseia este produto. 

 

9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto: Líquido límpido e amarelado (isento de materiais em suspensão). 

Odor: Forte e característico. 

pH: Não aplicável 

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: Não disponível. 

Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição: Não disponível. 
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Ponto de fulgor: < 0 ºC. 

Taxa de evaporação: Não disponível. 

Inflamabilidade: Produto altamente inflamável. 

Limite inferior/superior de 
inflamabilidade ou explosividade: 

 

- Superior (LES): Não disponível 

- Inferior (LEI):   Não disponível 

Pressão de vapor: 79 kPa @ 37,8 ºC (máximo). 

Densidade de vapor: Não disponível 

Densidade: Não disponível. 

Solubilidade: - Na água: Insolúvel. 
- Em solventes orgânicos: Solúvel. 

Coeficiente de partição – n-
octanol/água: 

Não disponível  

Temperatura de auto-ignição: Não disponível 

Temperatura de decomposição: Não disponível. 

Viscosidade: Não disponível 

Outras informações: Faixa de destilação: 27 - 220 ºC @ 101,325 kPa (760 mmHg). Parte 
volátil: 100 % (v/v). 

Taxa de evaporação: > 1 (acetato de n-butila = 1). 

 

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade química: Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. Não 
sofre polimerização. 

Possibilidade de reações perigosas:  Pode reagir com oxidantes fortes. 

Materiais/substâncias incompatíveis: Oxidantes fortes e oxigênio concentrado. 

Produtos perigosos da decomposição: Peróxidos e goma. 

 

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 
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Toxicidade aguda: 

 

 

Causa irritação à pele com vermelhidão e ressecamento. Pode 
causar irritação aos olhos com vermelhidão. Pode causar irritação do 
trato respiratório com tosse. Pode causar irritação do trato 
gastrointestinal com náusea e vômito. Inalação do produto pode 
causar confusão mental, sonolência, tontura e torpor. Aspiração para 
os pulmões pode resultar em pneumonite química, se o produto for 
ingerido. Este produto contém gás sulfídrico, extremamente tóxico. 

Toxicidade crônica: Pode causar dermatite crônica após contato prolongado com a pele. 
O contato repetido dos olhos pode causa irritação e conjuntivite 
crônica. Pode causar dano ao sistema nervoso central e fígado 
através da exposição repetida e prolongada. 

Efeitos específicos: Informação referente ao: 

- Gasolina: 

Carcinogenicidade: Carcinogênico em animais de relevância 
desconhecida para humanos (Grupo A3 – ACGIH). 

- Benzeno: 

Carcinogenicidade: Carcinogênico para humanos (Grupo 1 – IARC). 

Mutagenicidade: Resultados positivos em testes in vivo e in vitro com 
células somáticas humanas (Ensaio de aberrações cromossômicas). 

Tóxico à reprodução: Exposição está relacionada com alterações na 
menstruação, aborto espontâneo e natimorto.  

 

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do pr oduto  

Ecotoxicidade: Perigoso para a vida aquática. 

CL50(Cyprinodon variegatus, 96h): 82mg/L 

Persistência e degradabilidade: É esperada baixa degradação e alta persistência. 

Potencial bioacumulativo: Apresenta potencial de bioacumulação em organismos aquáticos. 

BCF: Não disponível 

Log kow: Não disponível 

 

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomendados para tratamento e disposição a plicados ao:  

- Produto: Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental. Recicle 
qualquer parcela não utilizada do material para seu uso aprovado ou 
retorná-lo ao fabricante ou ao fornecedor. Outros métodos consultar 
legislação federal e estadual: Resolução CONAMA 005/1993, NBR 
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10.004/2004. 

- Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e 
dentro de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo 
com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o 
estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de 
processamento em cimenteiras e a incineração.  

- Embalagem usada: Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do 
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem 
destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio 
para rotas de recuperação dos tambores ou incineração. 

 

14 - INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

Regulamentações nacionais e internacionais  

Terrestre Decreto nº. 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento 
para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras 
providências. 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 
420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10. 

Hidroviário DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas 
brasileiras) 
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) 
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em 
Mar Aberto 
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação 
Interior 
IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima 
Internacional) 
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – 
Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition. 

Aérea DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. Instrução de 
Aviação Civil – Normas para o transporte de artigos perigosos em 
aeronaves civis. 
IATA – “International Air Transport Association” (Associação 
Nacional de Transporte Aéreo)  
Dangerous Goods Regulation (DGR) – 51st Edition, 2010. 

Nº ONU: 1203 

Nome apropriado para o embarque: GASOLINA 

Classe de risco: 3 

Número de risco:  33 

Grupo de embalagem: II 
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15 - REGULAMENTAÇÕES 

Regulamentações: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 

Norma ABNT-NBR 14725-4:2009 

 

Produto sujeito ao controle e fiscalização do Ministério da Justiça – 
Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de 
importação, exportação e reexportação, sendo indispensável 
Autorização Prévia de DPF para realização destas operações. 

 

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à 
proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. 

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo 
usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto 
aos possíveis riscos advindos do produto. 

 

Siglas: 

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  

BCF – Bioconcentration Factor 

CAS - Chemical Abstracts Service 

CL50 - Concentração letal 50% 

LEI - Limite de explosividade inferior 

LES - Limite de explosividade superior 

NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health 

OSHA – Occupational Safety & Health Administration 

PEL – Permissible Exposure Limit 

REL – Recommended Exposure Limit  

TLV - Threshold Limit Value 

TWA - Time Weighted Average 

 

Bibliografia: 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto: ÓLEO DIESEL MARÍTIMO 

Código interno de identificação: BR0106 

Nome da empresa: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 

Endereço: Rua General Canabarro 500 
20271-900 - Maracanã - Rio de Janeiro (RJ). 

Telefone: 0800 78 9001 

Telefone para emergências: 08000 24 44 33 

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

PERIGOS MAIS IMPORTANTES: 

 

Líquidos e vapores inflamáveis. Nocivo se inalado. Causa irritação à 
pele. Causa dano ao trato gastrointestinal, sistema nervoso central e 
pulmões se ingerido. Pode causar dano ao fígado e rins se ingerido. 
Pode causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos). Pode causar 
irritação respiratória (irritação da área respiratória). Pode ser mortal 
em caso de ingestão e por penetração nas vias respiratórias. Este 
produto contém gás sulfídrico, extremamente tóxico e inflamável. 

EFEITOS DO PRODUTO  

- Efeitos adversos à saúde humana: O produto pode causar efeitos narcóticos e irritação respiratória se 
inalado. Pode causar irritação aos olhos. Causa dano ao trato 
gastrointestinal, sistema nervoso central e pulmões se ingerido. Pode 
causar dano ao fígado e rins se ingerido. Pode causar morte se 
aspirado. 

- Efeitos ambientais: Este produto pode apresentar perigo para o meio ambiente em casos 
de grandes derramamentos. 

- Perigos físicos e químicos: Líquidos e vapores inflamáveis.  

- Perigos específicos: Líquidos e vapores inflamáveis. Recipientes podem explodir se 
aquecidos. Quando aquecidos, este líquido libera gases irritantes e 
tóxicos.   

- Principais sintomas: Vermelhidão, dor e lacrimejamento ocular. Náuseas, vômitos e 
cólicas abdominais. Tosse e insuficiência respiratória severa. 
Tontura, vertigens, dores de cabeça, confusão mental, perda de 
consciência. Engasgos e dispnéia.  

- Classificação de perigo do produto: Líquidos inflamáveis – Categoria 3 

Toxicidade aguda – Inalação – Categoria 4 

Corrosivo/irritante à pele – Categoria 2 

Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo após única exposição – 
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Categoria 1, 2 e 3 

Perigo por aspiração – Categoria 1 

- Sistema de classificação adotado: Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009. 

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação 
e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. 

- Visão geral das emergências: LÍQUIDO INFLAMÁVEL E PERIGOSO PARA A SAÚDE HUMANA. 

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM  

- Pictogramas: 

 

 

 

   

- Palavra de advertência:  PERIGO  

- Frases de perigo:  Líquidos e vapores inflamáveis.  

Nocivo se inalado. 

Causa irritação à pele.  

Causa dano ao trato gastrointestinal, sistema nervoso central e 
pulmões se ingerido.  

Pode causar dano ao fígado e rins se ingerido.  

Pode causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos). 

Pode causar irritação respiratória (irritação da área respiratória).  

Pode ser mortal em caso de ingestão e por penetração nas vias 
respiratórias. 

- Frases de precaução: Mantenha afastado de calor [faíscas] [e chama] [não fume]. 

Armazene em local fresco/baixa temperatura, em local bem ventilado 
[seco] [afastado de fontes de calor e de ignição]. 

Nunca aspire (poeira, vapor ou névoa). 

Quando em uso não [fume] [coma] [ou beba]. 

Não use em local sem ventilação adequada. 

Evite contato com olhos e pele. 

Use equipamento de proteção individual apropriado. 

Se ingerido, lave a boca com água [somente se a vítima estiver 
consciente]. 

Em caso de indisposição, consulte um médico. 

Use meios de contenção para evitar contaminação ambiental. 
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Não permita o contato do produto com corpos d’água. 

 

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

>>>SUBSTÂNCIA DE PETRÓLEO  

Grupo de substância de petróleo: Gasóleos: Óleo diesel 

Gasóleos e óleos destilados são misturas complexas de petróleo, 
compostas primariamente de hidrocarbonetos saturados (parafínicos 
ou naftênicos) ou aromáticos com cadeia carbônica composta de 9 a 
30 átomos de carbono e ponto de ebulição entre 150 e 471ºC. 

Número de registro CAS: 68334-30-5 

Ingredientes que contribuem para o 
perigo: 

 

Ingrediente Concentração (%) CAS 

Hidrocarbonetos 
parafínicos   

- NA 

Hidrocarbonetos 
naftênicos 

- NA 

Hidrocarbonetos 
aromáticos 

10 - 40 NA 

Compostos de 
enxofre 

MÁX. 0,1%(p/p) NA 

Aditivos - NA 

 

   4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. 
Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com 
dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração 
artificial. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ. 

Contato com a pele: Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta 
com grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos. 
Procure atenção médica. Leve esta FISPQ. 

Contato com os olhos: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as 
pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. 
Procure atenção médica imediatamente. Leve esta FISPQ. 

Ingestão: Lave a boca da vítima com água em abundância. NÃO INDUZA O 
VÔMITO. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ. 

Proteção do prestador de socorros 
e/ou notas para médico: 

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima 
em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa 
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inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, 
sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios 
hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. 

 

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados: Produto inflamável. Compatível com pó químico, dióxido de carbono 
(CO2) e neblina de água. 

Meios de extinção não recomendados: Jatos d’água. Água diretamente sobre o líquido em chamas. 

Métodos especiais de combate: Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados 
com jatos d’água. 

Perigos específicos no combate:  Recipientes podem explodir quando aquecidos. Vapores podem se 
dispersar e atigir fontes de ignição e provocar chamas de retrocesso. 
Risco de explosão em ambientes fechados. Este produto contém gás 
sulfídrico, extremamente inflamável. 

Proteção de bombeiros/brigadistas: Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com 
pressão positiva e vestuário protetor completo. 

 

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais  

Remoção de fontes de ignição: Produto inflamável. Remova todas as fontes de ignição. Impeça 
fagulhas ou chamas. Não fume.  

Prevenção da inalação e do contato 
com a pele, mucosas e olhos: 

Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado 
sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com 
os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual 
conforme descrito na Seção 8. 

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d’água e rede de 
esgotos. Utilize spray d’água para reduzir a concentração de fumos 
no ar. Utilize sistema de ar forçado para manter as concentrações de 
gás abaixo da explosiva. 

Métodos para limpeza:  

Procedimentos a serem adotados: Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. 
Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, 
ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em 
recipientes apropriados e remova-os para local seguro.  

Prevenção de perigos secundários: Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A 
água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar 
poluição. 
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7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO  

Prevenção da exposição do 
trabalhador: 

Evite inalação e o contato com a pele, olhos e roupas. Evite respirar 
vapores/névoas do produto. Utilize equipamento de proteção 
individual ao manusear o produto, descritos na Seção 8.  

Precauções e orientações para 
manuseio seguro: 

Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com 
sistemas de ventilação geral/local adequado. Evite formação de 
vapores ou névoas.  

Medidas de higiene: 

Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem 
as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas 
contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua 
reutilização. 

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O ARMAZENAMENTO 

Apropriadas: Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante 
de fontes de calor e ignição. O local de armazenamento deve conter 
bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento. 
Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. 
O local de armazenamento deve ter piso impermeável, não oxidante 
e com dique de contenção para reter em caso de vazamento.  

Inapropriadas:   Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais 
incompatíveis. 

Materiais seguros para embalagens:  

Recomendadas: Não especificado. 

 

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle específicos 

Limites de exposição ocupacional: 

 

Ingredientes TLV – TWA 
(ACGIH) 

TLV – STEL 
(ACGIH) 

Névoa de óleo 
 

5mg/m3 10mg/m3 

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação combinada com exaustão local, especialmente 
quando ocorrer formação de vapores/névoas do produto. É 
recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava 
olhos na área de trabalho.  

Equipamento de proteção individual apropriado 

Proteção respiratória: Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores 
orgânicos para exposições médias acima da metade do TLV-TWA. 
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Nos casos em que a exposição exceda 3 vezes o valor TLV-TWA, 
utilize respirador do tipo autônomo (SCBA) com suprimento de ar, de 
peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva. Siga 
orientação do Programa de Prevenção Respiratória (PPR), 3ª ed. 
São Paulo: Fundacentro, 2002.   

Proteção das mãos: Luvas de proteção de PVC. 

Proteção dos olhos: Óculos de proteção com proteção lateral. 

Proteção da pele e corpo:  Vestimenta protetora adequada.  

Precauções especiais: Evite usar lentes de contato enquanto manuseia este produto. 

 

9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto: Líquido límpido (isento de materiais em suspensão). 

Odor: Característico. 

pH: Não aplicável. 

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: Não disponível. 

Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição: Não disponível. 

Ponto de fulgor: 60 ºC (mín); Método: vaso fechado, NBR 7974. 

Taxa de evaporação: Não disponível. 

Inflamabilidade: Produto inflamável. 

Limite inferior/superior de 
inflamabilidade ou explosividade: 

Não disponível. 

Pressão de vapor: Não disponível. 

Densidade de vapor: Não disponível. 

Densidade: 0,82 - 0,88 @ 20 ºC; Método NBR7148. 

Solubilidade: Na água: Insolúvel.  

Em solventes orgânicos: Solúvel. 

Coeficiente de partição – n-
octanol/água: 

Log kow: 7,22 (dado estimado). 

Temperatura de auto-ignição: Não disponível. 

Temperatura de decomposição: 400ºC. 
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Viscosidade: 1,6 - 6,0 Cst @ 40 °C; Método: NBR-10441. 

Outras informações: Faixa de destilação: 100 – 400 ºC a 101,325 kPa (760 mmHg); 
Método NBR-9619 

 

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade química: Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. Não 
sofre polimerização. 

Materiais/substâncias incompatíveis: Agentes oxidantes.  

Produtos perigosos da decomposição: Hidrocarbonetos leves e pesados e coque.  

 

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda: 

 

 

Pode ser irritante aos olhos com vermelhidão, dor e lacrimejamento. 
Causa dano ao trato gastrointestinal, sistema nervoso central e 
pulmões se ingerido com náuseas, vômitos, cólicas abdominais, 
dores de cabeça, irritação e edema pulmonares. Pode causar dano 
ao fígado e rins se ingerido. Pode causar efeitos narcóticos se 
inalado com tontura, vertigens, dores de cabeça, confusão mental, 
perda de consciência. Pode causar a morte se aspirado com 
manifestação de pneumonite severa, séria irritação pulmonar, tosse, 
insuficiência respiratória, engasgos e dispnéia. Pode causar irritação 
respiratória. Este produto contém gás sulfídrico, extremamente 
tóxico. 

DL50(oral, ratos): > 7500 mg/kg 

DL50 (dérmica, coelhos): > 4100 mg/kg  

Toxicidade crônica: Pode causar dermatite após contato repetido e prolongado com a 
pele.  

Efeitos específicos: Carcinogenicidade: Possível carcinógeno humano (Grupo 2B - 
IARC). 

 

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do pr oduto  

Ecotoxicidade: Em caso de grandes derramamentos o produto pode ser perigoso 
para o meio ambiente devido à possível formação de uma película 
do produto na superfície da água diminuindo os níveis de oxigênio 
dissolvido. 

Persistência e degradabilidade: É esperada baixa degradação e alta persistência. 

Potencial bioacumulativo: É esperado potencial de bioacumulação em organismos aquáticos. 
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Log kow: 7,22 (dado estimado). 

 

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos recomendados para tratamento e disposição a plicados ao:  

Produto: Evite a exposição ocupacional ou a contaminação ambiental. Recicle 
qualquer parcela não utilizada do material para seu uso aprovado ou 
retorná-lo ao fabricante ou ao fornecedor. Outros métodos consultar 
legislação federal e estadual: Resolução CONAMA 005/1993, NBR 
10.004/2004. 

Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e 
dentro de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo 
com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o 
estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de 
processamento em cimenteiras e a incineração.  

Embalagem usada: Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do 
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem 
destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio 
para rotas de recuperação dos tambores ou incineração. 

 

14 - INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

Regulamentações nacionais e internacionais  

Terrestre: Decreto nº. 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento 
para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras 
providências. 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resoluções 
Nº. 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10. 

Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas 
brasileiras) 

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) 

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em 
Mar Aberto 

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação 
Interior 

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima 
Internacional) 

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – 
Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition. 

Aérea: DAC – Departamento de Aviação Civil: IAC 153-1001. Instrução de 
Aviação Civil – Normas para o transporte de artigos perigosos em 
aeronaves civis. 

IATA – “International Air Transport Association” (Associação 
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Nacional de Transporte Aéreo)  

Dangerous Goods Regulation (DGR) – 51st Edition, 2010. 

Nº ONU: 1202 

Nome apropriado para o embarque: ÓLEO DIESEL 

Classe de risco: 3 

Número de risco:  30 

Grupo de embalagem: III 

 

15 - REGULAMENTAÇÕES 

Regulamentações: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998 

Norma ABNT-NBR 14725-4:2009 

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nac ional de 
Resíduos Sólidos). 

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010. 

 

Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – 
Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de 
importação, exportação e reexportação, sendo indispensável 
Autorização Prévia de DPF para realização destas operações. 

 

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à 
proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. 

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo 
usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto 
aos possíveis riscos advindos do produto. 

 

Siglas: 

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  

CAS - Chemical Abstracts Service 

DL50 - Dose letal 50% 

IARC – International Agency for Research on Cancer 

STEL – Short Term Exposure Limit 

TLV - Threshold Limit Value 

TWA - Time Weighted Average 

NA – Não Aplicável 



 

Ficha de Informação de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ 

PRODUTO: ÓLEO DIESEL MARÍTIMO Página 10 de 10 

Data: 03/01/2011 Nº FISPQ: BR0106 Versão: 0.1P Anul a e substitui versão: T Todas as anteriores  

 
 

Bibliografia: 

[ACGIH] AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS. Disponível em: 
http://www.acgih.org/TLV/. Acesso em: dezembro de 2010. 

[ECB] EUROPEAN CHEMICALS BUREAU. Diretiva 67/548/EEC (substâncias) e Diretiva 1999/45/EC 
(preparações). Disponível em: http://ecb.jrc.it/. Acesso em: dezembro de 2010. 

[EPI-USEPA] ESTIMATION PROGRAMS INTERFACE Suite - United States Environmental Protection Agency. 
Software. 

[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-
bin/sis/htmlgen?HSDB. Acesso em: dezembro de 2010. 

[IARC] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php. Acesso em: dezembro de 2010. 

[IPCS] INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: 
http://www.inchem.org/. Acesso em: dezembro de 2010. 

[IPIECA] INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION ASSOCIATION. 
Guidance on the application of Globally Harmonized System (GHS) criteria to petroleum substances. Version 1. 
June 17th, 2010. Disponível em: http:// www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf. 
Acesso em: dezembro de 2010. 

[NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. 
Disponível em: http://www.cdc.gov/niosh/. Acesso em: dezembro de 2010. 

[NITE-GHS JAPAN] NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: 
http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html. Acesso em: dezembro de 2010. 

[PETROLEUM HPV] PETROLEUM HIGH PRODUCTION VOLUME. Disponível em: 
http://www.petroleumhpv.org/pages/petroleumsubstances.html. Acesso em: dezembro, 2010 

[REACH] REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS. 
Commission Regulation (EC) No 1272/2008 of 16 December 2008 amending and repealing Directives 
67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of 
the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.  

[SIRETOX/INTERTOX] SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível 
em: http://www.intertox.com.br. Acesso em: dezembro de 2010. 

[TOXNET] TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: http://chem.sis.nlm.nih.gov/. 
Acesso em: dezembro de 2010. 

 
 
 



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 
DE PRODUTO QUÍMICO - FISPQ

AÇÚCAR REFINADO GRANULADO
Revisão: 01 FQ.0014
Data: 18/09/2015 Página: 1/10

                                                             
1. Identificação do produto e da empresa

Nome do Produto (Nome Comercial):
Código Interno:

Açúcar Refinado Granulado

Nome da Empresa: Raízen S.A.

Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327 - 5º ANDAR - SALA 1, Vila Nova Conceição, São 
Paulo – SP.

Telefone para emergências: Tel: (19) 3403-2000

Email: www.raizen.com.br

2. Identificação de perigos

Classificação da substância:

Perigos mais importantes:

Produto químico não classificado como perigoso 
de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Produto  não  perigoso  segundo  os  critérios  da 
norma  européia  relativa  à  classificação  de 
substâncias perigosas.
Na  forma  de  poeiras,  finamente  dividida,  em 
concentração  suficiente  e  na  presença  de  uma 
fonte  de  ignição  pode  representar  um  risco  de 
explosão.  A  poeira  seca  pode  gerar  carga 
eletrostática e provocar faíscas promovendo esta 
ignição.  Causa  irritação  aos  olhos  por  ação 
mecânica.  Pode causar  irritação na pele  e trato 
respiratório. 

Efeitos do produto:
_Efeitos adversos à saúde humana: Não tóxico.  A ingestão de grandes quantidades 

pode causar perturbações gastrointestinais. Pode 
desestabilizar pessoas com diabetes.

_Efeitos Ambientais: No meio aquático, em grandes quantidades, pode 
provocar danos às espécies pelo aumento da 
demanda de oxigênio.

HISTÓRICO DA ÚLTIMA REVISÃO:

Adequação do item 2 – Classificação da substância, conforme ABNT NBR 14725-2.

ASSINATURAS:
Elaboração: Aprovação:

Thaís de Paula Silveira Mello Carlos Augusto da Rocha 
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_Perigos físicos e químicos: Produto combustível.  Risco de fogo muito baixo. 

Finamente  dividido  pode  formar  atmosferas 
explosivas com o ar.

Principais sintomas:

Ingestão:

Inalação:

Contato com os olhos:

Contato com a pele:

Em  grande  quantidade  pode  causar  mal  estar, 
desconforto e irritação.

Concentrações excessivas do pó podem produzir 
irritação  do  trato  respiratório  superior  e  afetar 
pessoas  com  função  respiratória  deficiente  e 
doenças  respiratórias  (efisema  ou  bronquites 
crônicas). Exposição prolongada e repetida pode 
causar secreção nasal.

Pode causar irritação por ação mecânica. Contato 
prolongado e repetido pode causar dermatite.

Não  são  esperados  efeitos  agudos.  Contato 
prolongado e repetido pode causar irritação leve.

Frase de precaução: Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte 
de ignição.

Evite o acúmulo de carga eletrostática.

3. Composição e informações sobre os ingredientes

SUBSTÂNCIA:

Nome químico: Sacarose

Sinônimo: D-Sacarose; α- D- glucopiranos yl-β-D-
fructofuranoside (>99,80%)

Número CAS: 57-50-1
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4. Medidas de primeiros-socorros

Medidas de primeiros-socorros:
_Inalação: Remover a vítima para local fresco. Se a vítima não 

estiver respirando, aplicar respiração artificial. Caso 
esteja  respirando  com  dificuldade,  administrar 
oxigênio.  Procurar  assistência  médica 
imediatamente.

_Contato com a pele: Remover roupas e sapatos. Lavar a pele com água 
limpa e corrente em abundância, por pelo menos 20 
minutos,  preferentemente  sob  chuveiro  de 
emergência.

_Contato com os olhos: Primeiro  verificar  se  a  vítima  está  com  lentes  de 
contato.  Se estiver,  retirá-la  e  lavar  os  olhos  com 
água limpa corrente em abundância, por pelo menos 
20 minutos, mantendo as pálpebras separadas. Usar 
de  preferência  um  lavador  de  olhos.  Procurar 
assistência médica imediatamente, levando o rótulo 
do produto sempre que possível.

_Ingestão: Se  a  vítima  estiver  totalmente  consciente,  lavar  a 
sua boca com água limpa em abundância. Em casos 
de  ingestão  de  grandes  quantidades  e  de  acordo 
com  a  avaliação  médica  pode  ser  indicada  a 
lavagem gástrica. Tal intervenção só pode realizada 
sob assistência médica.

  

Ações que devem ser evitadas: Não  dê  nada  para  beber  se  a  vítima  estiver 
inconsciente.  Não  deixe  a  vítima  sem  atenção, 
cuidando para que as vias aéreas sejam mantidas 
livres.

Proteção para o prestador de socorros: Nas  operações  de  resgate  utilizar  equipamento 
autônomo de proteção respiratória.

Notas ao médico: O  tratamento  sintomático  deve  compreender, 
sobretudo,  medidas  de  suporte  como correção  de 
distúrbios  metabólicos,  além  de  assistência 
respiratória.
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5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados: Espuma polivalente, neblina d’ água, pó químico e 
dióxido de carbono.

Meios de extinção não recomendados: Jatos d’ água. Aplicação de água diretamente sobre 
o material em chamas.

Perigos específicos referentes às medidas: Produto  combustível.  Os  riscos  de  explosão  são 
incomuns.  Entretanto,  a  poeira  na  concentração 
suficiente e na presença de fonte de ignição pode 
representar  risco  potencial  de  explosão.  Evite  a 
formação  e  dispersão  de  poeiras.  O  produto  em 
combustão libera fumos tóxicos.

Métodos especiais de combate a incêndio: Abatimento das poeiras com neblina d’agua.

Proteção das pessoas envolvidas no combate 
a incêndio:

Proteção  completa  para  fogo  e  equipamento  autônomo de 
proteção respiratória.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais:
_Remoção de fontes de ignição: Eliminar  todas  as  possíveis  fontes  de  ignição  tais 

como,  chamas  abertas,  faíscas  elétricas  ou 
mecânicas, cigarros, circuitos elétricos etc. Impedir a 
utilização  de  qualquer  ação  ou  procedimento  que 
provoque geração de poeiras. Isolar a área. Manter 
afastadas pessoas sem função no atendimento da 
emergência.  Sinalizar  o  perigo  para  o  trânsito,  e 
avisar  ou  mandar  avisar  as  autoridades  locais 
competentes.

_Prevenção da inalação e do contato com a 
pele, mucosas e olhos:

Evite inalação, contato com os olhos e pele. Utilize 
equipamento  de  proteção  individual  conforme 
descrito na seção 8.

Precauções ao meio ambiente: Impedir que o produto ou as águas de atendimento a 
emergência  atinjam  cursos  d’agua,  canaletas, 
bueiros ou galerias de esgoto.  Evite a formação e 
dispersão das poeiras.
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Métodos para limpeza:

Interdição:

Recuperação:

Limpeza/ Descontaminação: 

Não utilizar água sem orientação específica.

Remova o máximo possível do produto derramado e para um 
recipiente  de  emergência,  devidamente  etiquetado  e  bem 
fechado, para posterior eliminação.

Recolher  o  material  não  recuperável,  o  solo  e  material 
contaminado para outro recipiente independente.

Disposição: Não dispor em lixo comum. A disposição final desse 
material deverá ser acompanhada por especialista e 
de acordo com a legislação ambiental vigente.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio:
Medidas técnicas apropriadas:

Prevenção da exposição do trabalhador: Evite a inalação de poeiras e o contato com a pele, 
olhos  e  roupas.  Utilize  equipamento  de  proteção 
individual  ao  manusear  o  produto,  descritos  na 
seção 8.

Prevenção de incêndio e explosão: Evitar  a  formação de poeiras  e  faíscas de origem 
elétrica,  eletricidade  estática,  etc.  Não  fumar.  Não 
efetuar  transferências  sob  pressão  de  ar  ou 
oxigênio.

Precauções e orientações para manuseio 
seguro:

Manuseie  o  produto  somente  em  locais  bem 
arejados ou com sistemas de ventilação geral/local 
adequado. Evite a formação e dispersão de poeiras. 

Medidas de higiene: Respeitar as regras gerais de segurança e higiene 
industrial.

Armazenamento:
Medidas técnicas:

Condições adequadas: As instalações elétricas devem estar de acordo com 
as normas NEC (National  Electrical  Code)  ou IEC 
(International  Electrical  Commission)  e/ou  ABNT 
(associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas). 
Mantenha o produto em local distante de fontes de 
calor  e  ignição.  Manter  os  recipientes  em  local 
fresco,  seco,  ventilado,  bem  fechados  e 
devidamente identificados. 
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Condições que devem ser evitadas: Carga  estática,  faíscas,  chamas  abertas,  calor  e 
outras fontes de ignição. 

Materiais para embalagens:
Não recomendados: 
Recomendados:

Metais

Polipropileno 

Embalagens Grandes: Big Bags

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos:
Medidas técnicas apropriadas:
Valores limite (EUA, ACGIH – 2011):
Procedimentos recomendados para 
monitoramento:

Poeiras Totais: TLC/TWA = 10 mg/m³

Monitoramento ambiental e pessoal em intervalo 
regulares Método quantitativo para amostragem no 
ambiente de trabalho em períodos de tempo 
representativos da exposição.

Medidas de controle de engenharia: Promover ventilação geral diluidora combinada com 
local  exaustora,  especialmente  quando  houver 
formação de poeiras do produto. 

É  recomendado  tornar  disponíveis  chuveiros  de 
emergência  e  lavador  de  olhos  nos  locais  de 
trabalho e estocagem.

Equipamento de proteção individual 
apropriado:

Proteção das mãos: Luvas Impermeáveis

Proteção dos olhos/face: Óculos  de  Segurança  Hermético  (com  ventilação  indireta) 
para produtos químicos, sempre que existir geração de pó. 

Proteção da pele e do corpo: N.A

Proteção respiratória: Recomenda-se a utilização de respirador com filtro 
para poeiras. O uso e usuários de equipamentos de 
proteção  respiratória  devem  estar  inseridos  no 
Programa de Proteção Respiratória.

Precauções especiais: Evite o uso de lentes de contato enquanto manuseia 
este produto.
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9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto (estado físico, forma, cor): Aspecto sólido, microcristalino, de cor branca;
Odor: Inodoro a odor caramelado.

pH: 6,0 – 7,4 (neutro)

Ponto de fusão:
Decomposição Térmica:                                         
    

185-186ºC
> 169 °C

Característica de Explosividade:
Concentração mínima para a explosão: 

Ponto de derretimento:

0,045g/L

169-170 °C

Granulometria - CV%: < 40 

Densidade relativa: > 710 g/L

Solubilidade em água: 1g/5 ml de água.

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química: Estável  sob  as  condições  ordinárias  de  uso  e 
armazenamento.

Condições a serem evitadas: Chamas,  fontes  de  ignição,  substâncias 
incompatíveis.

Materiais ou substâncias incompatíveis: Oxidantes,  Ácido  sulfúrico,  Ácido  nítrico,  Hidróxido 
de potássio e Hidróxido de sódio.

.

Produtos perigosos da decomposição: Pode produzir CO2 e CO se aquecido até a decomposição.

11. Informações toxicológicas

Informações de acordo com as diferentes vias 
de exposição:
Toxicidade
Efeitos específicos:
LD50 (oral,rato):

Não classificado como carcinógeno ao ser humano.

29.700 mg/kg
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12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e 
impactos do produto:

Ecotoxicidade:

DBO (5 dias):

Biodegradação:

Em caso de grandes derramamentos o produto pode 
ser  perigoso  para  o  meio  ambiente  devido  à  alta 
concentração de matéria orgânica, pode diminuir os 
níveis de oxigênio dissolvido.

69%

Biodegradável.

Potencial bioacumulativo:

Efeitos Ecotoxicológicos:

-3,67 (Calculado)
Nenhuma acumulação biológica deve ser esperada (log P(o/w 
<1).

Dados quantitativos no efeito ecológico não estão 
disponíveis.

13. Considerações sobre tratamento e disposição

Métodos recomendados para tratamento e 
disposição aplicados ao:

Produto: Não descartar diretamente em sistemas de esgotos 
e  cursos  d’  água.  Recicle  qualquer  parcela  não 
utilizada do produto para seus usos recomendados 
ou  retorne-o  ao  fabricante  ou  fornecedor.  Outros 
métodos  consultar  legislação  ambiental  vigente 
(Federal, Estadual e Municipal). 

Restos de produtos: Não descartar diretamente em sistemas de esgotos 
e cursos d’ água. Manter sobras do produto em sua 
embalagem  original,  devidamente  fechado  e 
identificado.  O  descarte  deve  ser  realizado  de 
acordo  com  a  legislação  e  regulamentações 
vigentes.  Recomenda-se  a  incineração  em 
instalação autorizada. 

Embalagem usada: Nunca reutilize embalagens vazias, pois pode conter 
sobras do produto e devem ser mantidas fechadas e 
encaminhadas para destruição em local apropriado. 
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Interdição:

Descontaminação/Limpeza:

Destruição/ Eliminação:

NOTA:

Não reutilizar as embalagens.

Esvaziar completamente o conteúdo.

Encaminhar as embalagens para instalação 
autorizada para recolhimento de resíduos, de acordo 
com legislação e regulamentos vigentes.

Chama-se a atenção do utilizador para a possível 
existência de regulamentações locais relativas à 
eliminação, que lhe digam respeito.

14. Informações sobre transporte

Produto não enquadrado na Portaria do Ministério dos Transportes em vigor, sobre o transporte de 
produtos perigosos. 

15. Regulamentações 

Regulamentações: .
Norma ABNT_NBR 14725-4: 2009

NOTA: As  informações  regulamentares  indicadas  nesta 
seção  referem-se  unicamente  as  principais 
prescrições  especificamente  aplicáveis  ao  produto 
objeto da FISPQ. Chama-se a atenção do utilizador 
sobre  a  possível  existência  de  outras  disposições 
que complementem estas prescrições. Recomenda-
se  ter  em  conta  qualquer  tipo  de  medidas  ou 
disposições,  internacionais,  nacionais  ou locais,  de 
possível aplicação.
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16. Outras informações

Utilização: Indicado para uso doméstico e industrial.

Atualização: Vide versão e data no cabeçalho.

Referência bibliográficas:

Humel Croton Inc.- Material Safety Data Sheet, Sugar
PLANITOX _The Science-Based Toxicology Company. Disponível em http://www.planitox.com.br/
Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego_Normas Regulamentadoras 06, 07, 09 e 15.
Sá, Ary de., - Prevenção e Controle dos Riscos com Poeiras Explosivas
TLVs e BEIs_Limites de Exposição Ocupacional para Substâncias Químicas e Agentes Físicos e Índices 
Biológicos de Exposição_2011_ACGIG-American Conference of Govermmental Industrial Hygienists

NOTA: Esta ficha completa as notas técnicas de utilização, mas não as pode substituir. As informações 
que ela contém são baseadas no nosso conhecimento do produto em questão à data da publicação. Elas 
foram elaboradas  de  boa  fé.  É  chamada a  atenção  dos utilizadores  sobre  os  riscos  eventualmente 
encontrados quando um produto é utilizado para outros fins que não aqueles que se conhecem. Esta 
ficha  não  dispensa  em  caso  algum  o  utilizador  de  conhecer  e  aplicar  o  conjunto  de  textos  que 
regulamenta a sua atividade. É de sua inteira responsabilidade tomar precauções ligadas à utilização do 
produto que ele conhece. O conjunto das regulamentações mencionadas tem simplesmente como alvo 
ajudar o utilizador a cumprir as obrigações que lhe incumbem quando da utilização de produto perigoso. 
Esta enumeração não deve ser considerada como exaustiva. Ela não isenta o utilizador de cumprir outras 
obrigações legais, acerca do armazenamento e da utilização do produto, além das mencionadas, pelas 
quais ele é único responsável.
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REMARKS OF LAST VERSION: 

Item adequacy 2 - Classification of the substance, according to NBR 14725-2. 

 

SIGNATURE: 

Issued by: Approval: 

Thaís de Paula Silveira Mello Carlos Augusto da Rocha  
 

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 
 
Product Name: Granulated Refined Sugar 
Company Name: Raízen S.A. 
Address: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327 - 5º ANDAR - SALA 1, Vila Nova 

Conceição, São Paulo – SP. 
Contact telephone: Tel: (19) 3403-2000 
Email: www.raizen.com.br 
 
2. HAZARDS IDENTIFICATION 
 
Classification of the substance: 

 

 

Most Important Hazards: 

Chemicals not classified as dangerous according 
to ABNT NBR 14725-2. 
 
Product not hazardous according to the European 
standard classification criteria on the classification 
of dangerous substances.  
In the form of dust, finely divided, in sufficient 
concentration and in the presence of an ignition 
source may present a risk of explosion. Dry dust 
can generate electrostatic charge and cause 
sparks by promoting this ignition. Causes eye 
irritation by mechanical action. May cause irritation 
to skin and respiratory tract. 

Product Effects:  
 _Adverse effects on human health: Non toxic. Ingestion of large amounts may cause 

gastrointestinal disturbances. It can destabilize 
people with diabetes. 

 _Effects Environmental: In the aquatic environment, in large quantities, can 
cause damages to the species by the increased 
demand of oxygen. 

 _Physical and chemical hazards: Fuel product. Very low fire risk. Finely divided can 
form explosive atmospheres with air. 
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[Digite texto] 
 

 
Main symptoms: 

Ingestion: 

 
 
Inhalation: 
 
 
 
 
 
Contact with eyes: 
 
 
Contact with skin: 

 
In large quantities it can cause discomfort, 
discomfort and irritation. 
 
Excessive concentrations of dust may produce 
irritation of the upper respiratory tract and affect 
persons with poor respiratory function and 
respiratory diseases (emphysema or chronic 
bronchitis). Prolonged and repeated exposure may 
cause nasal discharge. 
 
May cause mechanical irritation. Prolonged and 
repeated contact may cause dermatitis. 
 
Acute effects are not expected. Prolonged and 
repeated contact may cause mild irritation. 

 
Precautionary statement: 
 

Do not spray on open flame or other sources of 
ignition. 
Avoid electrostatic charge build-up. 

 
 
3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS: 
 
SUBSTANCE:  

Chemical name: Sucrose 
Synonymous: D-Sucrose; α- D- glucopiranos yl-β-D-

fructofuranoside (>99,80%) 
CAS number: 57-50-1 

 
 
4. FIRS AID MEASURES: 
 
First aid measures  
 _Inhalation: Remove the victim to fresh air. If the victim is not 

breathing, give artificial respiration. If you are 
breathing hard, give oxygen. Seek medical attention 
immediately. 

 _Skin contact: Remove clothing and shoes. Wash skin with clean 
running water in abundance, for at least 20 minutes, 
preferably under an emergency shower. 

 _Eye contact: First check if the victim is with contact lenses. If it is, 
remove it and wash the eyes with clean running 
water in abundance, for at least 20 minutes, holding 
the eyelids apart. Preferably use eyewash. 
Immediately seek medical assistance, bringing the 
product label whenever possible. 
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 _Ingestion: If the victim is fully conscious, rinse your mouth with 
plenty of clean water. In cases of ingestion of large 
amounts and according to the medical evaluation 
may be indicated gastric lavage. Such intervention 
can only be performed under medical care. 

Actions that must be avoided: Do not give anything to drink if the victim is 
unconscious. Do not leave the victim unattended, 
making sure that the airways are kept free. 

Protection for the provider of aid: In rescue operations use self-contained breathing 
apparatus. 

Notes to physician: Symptomatic treatment should include, above all, 
support measures to correct metabolic disorders, as 
well as respiratory assistance. People with diabetes 
may need stabilization. 

 
 
5. FIRE-FIGHTING MEASURES 
 
Suitable Extinguishing Media Polyvalent foam, mist of water, dry chemical and 

carbon dioxide. 
Unsuitable Extinguishing Media: Water jats. Water application directly on the material 

on fire. 
Specific hazards relating to measures: Fuel product. Risk of explosion is unusual. However, 

dust in sufficient concentration and presence of 
ignition source may present a potential explosion 
hazard. Avoid formation and dispersion of dust. The 
product in combustion releases toxic fumes. 

Special methods of fire-fighting: Abatement of dust with water mist. 

Protection of those involved in fire fighting: Complete fire protection and self-contained breathing 
apparatus. 

 
 
6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
 
Personal precautions 

 

_Removal of ignition sources: 

 
Eliminate all possible sources of ignition such as 
open flames, electric or mechanical sparks, 
cigarettes, electric circuits, etc. Prevent the use of 
any action or procedure that causes dust generation. 
Isolate the area. Keep out of the reach of children. 
Indicate the danger to the traffic, and advise or have 
the competent local authorities advised. 
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_ Prevention of inhalation and contact with 
skin, eyes and mucous membranes: 

Avoid inhalation, contact with eyes and skin. Use 
personal protective equipment as described in 
section 8. 

Environmental precautions: Prevent product or emergency water from entering 
waterways, gutters, manholes or sewage galleries. 
Avoid formation and dispersion of dust. 

Cleaning methods: 
 
Prohibition: 
 
Recuperation: 
 
 
Cleaning/ Decontaminated: 

 
Do not use water without specific guidance. 
 
Remove as much of the spilled material and an 
emergency containers properly labeled and tightly 
closed, for disposal 
 
Collect non-recoverable material, soil and 
contaminated material to another independent 
container. 

 

Disposition: 

Do not dispose into the environment. The final 
disposal of this material should be accompanied by 
an expert and in accordance with the environmental 
regulations. 

 
7. HANDLING AND STORAGE 
 
Handling:  
Appropriate technical measures:  
 Workers exposure prevention: Avoid inhalation, contact with eyes and skin. Use 

personal protective equipment when handling the 
product, described in Section 8. 

 Fire and Explosion Prevention: Avoid the formation of dust and sparks of electrical 
origin, static electricity, etc. Do not smoke. Do not 
transfer under pressure of air or oxygen. 

Precautions and guidelines for safe handling: Handle the product only in well-ventilated areas or 
with adequate general / local ventilation systems. 
Avoid formation and dispersion of dust..  

Hygiene measures: Comply with the general rules of industrial safety and 
hygiene. 
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Storage:  
Technical measures:  
 Appropriate conditions: The electrical installation must comply with the 

standards NEC (National Electrical Code) or IEC 
(International Electrical Commission). Store in a 
location away from sources of heat and ignition. 
Keep containers in a cool, dry, ventilated, well-sealed 
and properly identified. 

 Conditions to be avoided: Static load, sparks, open flames, heat and other 
sources of ignition. 

Packaging materials:  
 Not recommended: 

 
Recommended: 

Metals 
Polypropylene 
Big Packs: Big Bags 

 
 
8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION 
 
Specific control parameters:  
Appropriate technical measures: 

Limit values (USA, ACGIH - 2011): 

Recommended monitoring procedures: 

 

 

 
Total Dusts: TLC / TWA = 10 mg / m³ 
Environmental and personnel monitoring at regular 
intervals Quantitative method for sampling in the 
work environment at representative times of 
exposure. 

Engineering control measures: Provide general dilution ventilation combined with a 
local exhaust, especially when product dust builds 
up. 
It is recommended to make emergency showers and 
eye washers available at work and storage locations 

Personal protective equipment:  
 Hand protection: Waterproof Gloves 

 Eye / face protection: Safety Glasses (with indirect ventilation) for chemical 
products, whenever dust is generated. 

 Skin and body protection: N.A. 

 Breath protection: It is recommended to use a respirator with dust filter. 
The use and users of respiratory protection 
equipment should be included in the Respiratory 
Protection Program. 

Special Precautions: Avoid contact lenses while handling this product. 
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9. PHYSUCAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 
Appearance (physical state, shape, color): Appearance solid, microcrystalline, white; 

Odour: Odorless to caramel odor. 
pH: 6,0 – 7,4 (neutral) 
Fusion point: 

Thermal decomposition:     
185-186ºC 
> 169 °C 

Explosivity Characteristic:  
Lower explosion limit: 

 

Melting point: 

0,045g/L 

 
169-170 °C 

Granulometry - CV%: < 40  
Relative density: > 710 g/L 
Solubility in water: 1g/5 ml water 
 
 
10. STABILITY AND REACTIVITY 
 
Chemical stability: Stable under ordinary conditions of use and storage. 
Conditions to avoid: Heat, flames and other ignition sources. 
Materials to avoid: Incompatible with oxidizing agents (eg. hypochlorite 

peroxides). 
Dangerous decomposition products: Carbon dioxide and carbon monoxide may form when 

heated to decomposition. 
 
 
11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 
 
Information according to the different routes of 
exposure: 

 

Toxicity:  
Specific Effects: 

LD50 (oral, rat): 

Not classified as carcinogenic to humans. 
29,700 mg / kg 
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12. ECOLOGICAL INFORMATION 
 
Environmental effects, behaviors and impacts 

of product: 
 

 Ecotoxicity: 
 
 
 
DBO (5 days): 
Biodegradation: 

In case of large spills the product may be dangerous 
to the environment due to the high concentration of 
organic matter, can lower the levels of dissolved 
oxygen. 
69% 
Biodegradable. 

 Bioaccumulative potential: 

 

Ecotoxicological Effects: 

-3.67 (Calculated) 
No biological accumulation should be expected (log 
P (o / w <1). 
Quantitative data on the ecological effect are not 
available. 

 
 
13. DISPOSAL CONSIDERATION 
 
Recommended methods for treatment and 

disposal applied to: 
 

 Product: Not rule directly into sewers and waterways systems. 
Recycle any unused portion of the product for its 
recommended use or return it to the manufacturer or 
supplier. Other methods consult environmental 
regulations (Federal, State and Municipal). 

 Product residues: Not rule directly into sewers and waterways systems. 
Keep the product remains in its original packaging, 
properly closed and identified.  
Disposal should be in accordance with the rules and 
regulations. It is recommended incineration in 
authorized plant. 

 Used packaging: 

 

 

Interdiction: 

Decontamination / Cleaning: 

Destruction / Disposal: 

 

NOTE: 

Never reuse empty containers because it may 
contain remnants of the product and should be kept 
closed and sent for destruction in an appropriate 
place. 
Do not reuse containers. 
Completely empty the contents. 
Forward the packaging to an authorized waste 
collection facility, in accordance with current 
legislation and regulations. 
The user's attention is drawn to the possible 
existence of local regulations concerning disposal. 
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14. TRANSPORT INFORMATION 
 
Product not framed in the Ordinance of the Ministry of Transport in force, on the transport of dangerous 
products. 

 
 
15. REGULATORY INFORMATION 
 
Regulatory information: Standard ABNT_NBR 14725-4: 2009 
NOTE: The regulatory information given in this section refers 

only to the main requirements specifically applicable 
to the product covered by the FISPQ. The user's 
attention is drawn to the possible existence of other 
provisions that complement these prescriptions. It is 
advisable to take into account any type of 
international or national measures or provisions of 
possible application. 

 
 
16. OTHER INFORMATION 
 

Use: Suitable for domestic and industrial use. 
Update: See version and date in the header. 

Bibliographic reference: 

Humel Croton Inc.- Material Safety Data Sheet, Sugar 
PLANITOX _The Science-Based Toxicology Company. Disponível em http://www.planitox.com.br/ 
BRAZIL, Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego_Normas Regulamentadoras 06, 07, 09 e 
15. 
Sá, Ary de., - Prevenção e Controle dos Riscos com Poeiras Explosivas 
TLVs e BEIs_Limites de Exposição Ocupacional para Substâncias Químicas e Agentes Físicos e Índices 
Biológicos de Exposição_2011_ACGIG-American Conference of Govermmental Industrial Hygienists 
NOTE: This dossier supplements the technical notes of use but does not replace them. The information 
given is based on our knowledge of the product, at the time of publication. It is given in good faith. 
Attention is drawn from users on possible risks incurred when a product is used for purposes other than 
those who know. This statement does not in any way excuse the user from knowing and applying all the 
texts regulating its activity. It is up to you to take precautions relating to the use of the product he knows. 
The set of regulations mentioned is simply targeted help the user to fulfill its obligations when using a 
dangerous product. This list should not be considered as exhaustive. It does not exempt the user from 
ensuring other legal obligations concerning the storage and use of the product than those mentioned, for 
which he is solely responsible. 
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1. Identificação do produto e da empresa

Nome do Produto (Nome Comercial):
Código Interno:

Açúcar Cristal

Nome da Empresa: Raízen S.A.

Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327 - 5º ANDAR - 
SALA 1, Vila Nova Conceição, São Paulo – SP.

CEP: 04543-011

Telefone para emergências: Tel: (19) 3403-2000

Email: www.raizen.com.br

2. Identificação de perigos

Classificação da substância:

Perigos mais importantes:

Produto  não  perigoso  segundo  os  critérios  da 
norma  européia  relativa  à  classificação  de 
substâncias perigosas.
Na  forma  de  poeiras,  finamente  dividida,  em 
concentração  suficiente  e  na  presença  de  uma 
fonte  de  ignição  pode  representar  um  risco  de 
explosão.  A  poeira  seca  pode  gerar  carga 
eletrostática e provocar faíscas promovendo esta 
ignição.  Causa  irritação  aos  olhos  por  ação 
mecânica.  Pode causar  irritação na pele  e trato 
respiratório. 

Efeitos do produto:
_Efeitos adversos à saúde humana: Não tóxico.  A ingestão de grandes quantidades 

pode causar perturbações gastrointestinais. Pode 
desestabilizar pessoas com diabetes.

HISTÓRICO DA ÚLTIMA REVISÃO:

ASSINATURAS:
Elaboração: Aprovação:

Thaís de Paula Silveira Mello Carlos Augusto da Rocha 
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_Efeitos Ambientais: No meio aquático, em grandes quantidades, pode 

provocar danos às espécies pelo aumento da 
demanda de oxigênio.

_Perigos físicos e químicos: Produto combustível.  Risco de fogo muito baixo. 
Finamente  dividido  pode  formar  atmosferas 
explosivas com o ar.

Principais sintomas:

Ingestão:

Inalação:

Contato com os olhos:

Contato com a pele:

Em  grande  quantidade  pode  causar  mal  estar, 
desconforto e irritação.

Concentrações excessivas do pó podem produzir 
irritação  do  trato  respiratório  superior  e  afetar 
pessoas  com  função  respiratória  deficiente  e 
doenças  respiratórias  (efisema  ou  bronquites 
crônicas). Exposição prolongada e repetida pode 
causar secreção nasal.

Pode causar irritação por ação mecânica. Contato 
prolongado e repetido pode causar dermatite.

Não  são  esperados  efeitos  agudos.  Contato 
prolongado e repetido pode causar irritação leve.

Frase de precaução: Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte 
de ignição.

Evite o acúmulo de carga eletrostática.

3. Composição e informações sobre os ingredientes

SUBSTÂNCIA:

Nome químico: Sacarose

Sinônimo: D-Sacarose; α- D- glucopiranos yl-β-D-
fructofuranoside (>99,80%)

Número CAS: 57-50-1
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4. Medidas de primeiros-socorros

Medidas de primeiros-socorros:
_Inalação: Remover a vítima para local fresco. Se a vítima não 

estiver respirando, aplicar respiração artificial. Caso 
esteja  respirando  com  dificuldade,  administrar 
oxigênio.  Procurar  assistência  médica 
imediatamente.

_Contato com a pele: Remover roupas e sapatos. Lavar a pele com água 
limpa e corrente em abundância, por pelo menos 20 
minutos,  preferentemente  sob  chuveiro  de 
emergência.

_Contato com os olhos: Primeiro  verificar  se  a  vítima  está  com  lentes  de 
contato.  Se estiver,  retirá-la  e  lavar  os  olhos  com 
água limpa corrente em abundância, por pelo menos 
20 minutos, mantendo as pálpebras separadas. Usar 
de  preferência  um  lavador  de  olhos.  Procurar 
assistência médica imediatamente, levando o rótulo 
do produto sempre que possível.

_Ingestão: Se  a  vítima  estiver  totalmente  consciente,  lavar  a 
sua boca com água limpa em abundância. Em casos 
de  ingestão  de  grandes  quantidades  e  de  acordo 
com  a  avaliação  médica  pode  ser  indicada  a 
lavagem gástrica. Tal intervenção só pode realizada 
sob assistência médica.

  

Ações que devem ser evitadas: Não  dê  nada  para  beber  se  a  vítima  estiver 
inconsciente.  Não  deixe  a  vítima  sem  atenção, 
cuidando para que as vias aéreas sejam mantidas 
livres.

Proteção para o prestador de socorros: Nas  operações  de  resgate  utilizar  equipamento 
autônomo de proteção respiratória.

Notas ao médico: O  tratamento  sintomático  deve  compreender, 
sobretudo,  medidas  de  suporte  como correção  de 
distúrbios  metabólicos,  além  de  assistência 
respiratória.
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5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados: Espuma polivalente, neblina d’ água, pó químico e 
dióxido de carbono.

Meios de extinção não recomendados: Jatos d’ água. Aplicação de água diretamente sobre 
o material em chamas.

Perigos específicos referentes às medidas: Produto  combustível.  Os  riscos  de  explosão  são 
incomuns.  Entretanto,  a  poeira  na  concentração 
suficiente e na presença de fonte de ignição pode 
representar  risco  potencial  de  explosão.  Evite  a 
formação  e  dispersão  de  poeiras.  O  produto  em 
combustão libera fumos tóxicos.

Métodos especiais de combate a incêndio: Abatimento das poeiras com neblina d’agua.

Proteção das pessoas envolvidas no combate 
a incêndio:

Proteção  completa  para  fogo  e  equipamento  autônomo de 
proteção respiratória.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais:
_Remoção de fontes de ignição: Eliminar  todas  as  possíveis  fontes  de  ignição  tais 

como,  chamas  abertas,  faíscas  elétricas  ou 
mecânicas, cigarros, circuitos elétricos etc. Impedir a 
utilização  de  qualquer  ação  ou  procedimento  que 
provoque geração de poeiras. Isolar a área. Manter 
afastadas pessoas sem função no atendimento da 
emergência.  Sinalizar  o  perigo  para  o  trânsito,  e 
avisar  ou  mandar  avisar  as  autoridades  locais 
competentes.

_Prevenção da inalação e do contato com a 
pele, mucosas e olhos:

Evite inalação, contato com os olhos e pele. Utilize 
equipamento  de  proteção  individual  conforme 
descrito na seção 8.
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Precauções ao meio ambiente: Impedir que o produto ou as águas de atendimento a 

emergência  atinjam  cursos  d’agua,  canaletas, 
bueiros ou galerias de esgoto.  Evite a formação e 
dispersão das poeiras.

Métodos para limpeza:

Interdição:

Recuperação:

Limpeza/ Descontaminação: 

Não utilizar água sem orientação específica.

Remova o máximo possível do produto derramado e para um 
recipiente  de  emergência,  devidamente  etiquetado  e  bem 
fechado, para posterior eliminação.

Recolher  o  material  não  recuperável,  o  solo  e  material 
contaminado para outro recipiente independente.

Disposição: Não dispor em lixo comum. A disposição final desse 
material deverá ser acompanhada por especialista e 
de acordo com a legislação ambiental vigente.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio:
Medidas técnicas apropriadas:

Prevenção da exposição do trabalhador: Evite a inalação de poeiras e o contato com a pele, 
olhos  e  roupas.  Utilize  equipamento  de  proteção 
individual  ao  manusear  o  produto,  descritos  na 
seção 8.

Prevenção de incêndio e explosão: Evitar  a  formação de poeiras  e  faíscas de origem 
elétrica,  eletricidade  estática,  etc.  Não  fumar.  Não 
efetuar  transferências  sob  pressão  de  ar  ou 
oxigênio.

Precauções e orientações para manuseio 
seguro:

Manuseie  o  produto  somente  em  locais  bem 
arejados ou com sistemas de ventilação geral/local 
adequado. Evite a formação e dispersão de poeiras. 

Medidas de higiene: Respeitar as regras gerais de segurança e higiene 
industrial.
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Armazenamento:
Medidas técnicas:

Condições adequadas: As instalações elétricas devem estar de acordo com 
as normas NEC (National  Electrical  Code)  ou IEC 
(International  Electrical  Commission)  e/ou  ABNT 
(associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas). 
Mantenha o produto em local distante de fontes de 
calor  e  ignição.  Manter  os  recipientes  em  local 
fresco,  seco,  ventilado,  bem  fechados  e 
devidamente identificados. 

Condições que devem ser evitadas: Carga  estática,  faíscas,  chamas  abertas,  calor  e 
outras fontes de ignição. 

Materiais para embalagens:
Não recomendados: 
Recomendados:

Metais

Polipropileno 

Embalagens Grandes: Big Bags

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos:
Medidas técnicas apropriadas:
Valores limite (EUA, ACGIH – 2011):
Procedimentos recomendados para 
monitoramento:

Poeiras Totais: TLC/TWA = 10 mg/m³

Monitoramento ambiental e pessoal em intervalo 
regulares Método quantitativo para amostragem no 
ambiente de trabalho em períodos de tempo 
representativos da exposição.

Medidas de controle de engenharia: Promover ventilação geral diluidora combinada com 
local  exaustora,  especialmente  quando  houver 
formação de poeiras do produto. 

É  recomendado  tornar  disponíveis  chuveiros  de 
emergência  e  lavador  de  olhos  nos  locais  de 
trabalho e estocagem.

Equipamento de proteção individual 
apropriado:

Proteção das mãos: Luvas Impermeáveis

Proteção dos olhos/face: Óculos  de  Segurança  Hermético  (com  ventilação  indireta) 
para produtos químicos, sempre que existir geração de pó. 
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Proteção da pele e do corpo: N.A

Proteção respiratória: Recomenda-se a utilização de respirador com filtro 
para poeiras. O uso e usuários de equipamentos de 
proteção  respiratória  devem  estar  inseridos  no 
Programa de Proteção Respiratória.

Precauções especiais: Evite o uso de lentes de contato enquanto manuseia 
este produto.

9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto (estado físico, forma, cor): Sólido, Cristal/ Poeiras, branco

Odor: Suave de cana verde

pH: ± 7 (neutro)

Ponto de fusão:

Decomposição Térmica: 
    

185 -186ºC

> 169 °C

Característica de Explosividade:
Concentração mínima para a explosão: 

(Estudo baseado em poeiras com partícula de 
granulometria 200# (dp ≤ 74 µm))

0,045g/L, % O2mínimo   

Densidade relativa: 1, 587 g/cm³

Solubilidade em água (25°C): 67,3 % 

Solub. Outros Solventes: Álcool, metanol, glicerol, piridina
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10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade química: Estável  sob  as  condições  ordinárias  de  uso  e 
armazenamento.

Condições a serem evitadas: Chamas,  fontes  de  ignição,  substâncias 
incompatíveis.

Materiais ou substâncias incompatíveis: Oxidantes,  Ácido  sulfúrico,  Ácido  nítrico,  Hidróxido 
de potássio e Hidróxido de sódio.

Produtos perigosos da decomposição: Pode produzir CO2 e CO se aquecido até a decomposição.

11. Informações toxicológicas

Informações de acordo com as diferentes vias 
de exposição:
Toxicidade
Efeitos específicos:
LD50 (oral,rato):

Não classificado como carcinógeno ao ser humano.

29.700 mg/kg

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e 
impactos do produto:

Ecotoxicidade:

DBO (5 dias):

Biodegradação:

Em caso de grandes derramamentos o produto pode 
ser  perigoso  para  o  meio  ambiente  devido  à  alta 
concentração de matéria orgânica, pode diminuir os 
níveis de oxigênio dissolvido.

69%

Biodegradável.

Potencial bioacumulativo:

Efeitos Ecotoxicológicos:

-3,67 (Calculado)
Nenhuma acumulação biológica deve ser esperada (log P(o/w 
<1).

Dados quantitativos no efeito ecológico não estão 
disponíveis.
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13. Considerações sobre tratamento e disposição

Métodos recomendados para tratamento e 
disposição aplicados ao:

Produto: Não descartar diretamente em sistemas de esgotos 
e  cursos  d’  água.  Recicle  qualquer  parcela  não 
utilizada do produto para seus usos recomendados 
ou  retorne-o  ao  fabricante  ou  fornecedor.  Outros 
métodos  consultar  legislação  ambiental  vigente 
(Federal, Estadual e Municipal). 

Restos de produtos: Não descartar diretamente em sistemas de esgotos 
e cursos d’ água. Manter sobras do produto em sua 
embalagem  original,  devidamente  fechado  e 
identificado.  O  descarte  deve  ser  realizado  de 
acordo  com  a  legislação  e  regulamentações 
vigentes.  Recomenda-se  a  incineração  em 
instalação autorizada. 

Embalagem usada:

Interdição:

Descontaminação/Limpeza:

Destruição/ Eliminação:

NOTA:

Nunca reutilize embalagens vazias, pois pode conter 
sobras do produto e devem ser mantidas fechadas e 
encaminhadas para destruição em local apropriado. 

Não reutilizar as embalagens.

Esvaziar completamente o conteúdo.

Encaminhar as embalagens para instalação 
autorizada para recolhimento de resíduos, de acordo 
com legislação e regulamentos vigentes.

Chama-se a atenção do utilizador para a possível 
existência de regulamentações locais relativas à 
eliminação, que lhe digam respeito.

14. Informações sobre transporte

Produto não enquadrado na Portaria do Ministério dos Transportes em vigor, sobre o transporte de 
produtos perigosos. 
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15. Regulamentações 

Regulamentações:
.
Norma ABNT_NBR 14725-4: 2009

NOTA: As  informações  regulamentares  indicadas  nesta 
seção  referem-se  unicamente  as  principais 
prescrições  especificamente  aplicáveis  ao  produto 
objeto da FISPQ. Chama-se a atenção do utilizador 
sobre  a  possível  existência  de  outras  disposições 
que complementem estas prescrições. Recomenda-
se  ter  em  conta  qualquer  tipo  de  medidas  ou 
disposições,  internacionais,  nacionais  ou locais,  de 
possível aplicação.

16. Outras informações

Utilização: Indicado para uso doméstico e industrial.

Atualização: Vide versão e data no cabeçalho.

Referência bibliográficas:

Humel Croton Inc.- Material Safety Data Sheet, Sugar
PLANITOX _The Science-Based Toxicology Company. Disponível em http://www.planitox.com.br/
Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego_Normas Regulamentadoras 06, 07, 09 e 15.
Sá, Ary de., - Prevenção e Controle dos Riscos com Poeiras Explosivas
TLVs e BEIs_Limites de Exposição Ocupacional para Substâncias Químicas e Agentes Físicos e Índices 
Biológicos de Exposição_2011_ACGIG-American Conference of Govermmental Industrial Hygienists

NOTA: Esta ficha completa as notas técnicas de utilização, mas não as pode substituir. As informações 
que ela contém são baseadas no nosso conhecimento do produto em questão à data da publicação. Elas 
foram elaboradas  de  boa  fé.  É  chamada a  atenção  dos utilizadores  sobre  os  riscos  eventualmente 
encontrados quando um produto é utilizado para outros fins que não aqueles que se conhecem. Esta 
ficha  não  dispensa  em  caso  algum  o  utilizador  de  conhecer  e  aplicar  o  conjunto  de  textos  que 
regulamenta a sua atividade. É de sua inteira responsabilidade tomar precauções ligadas à utilização do 
produto que ele conhece. O conjunto das regulamentações mencionadas tem simplesmente como alvo 
ajudar o utilizador a cumprir as obrigações que lhe incumbem quando da utilização de produto perigoso. 
Esta enumeração não deve ser considerada como exaustiva. Ela não isenta o utilizador de cumprir outras 
obrigações legais, acerca do armazenamento e da utilização do produto, além das mencionadas, pelas 
quais ele é único responsável.
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1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name: Crystal Sugar

Company Name: Raízen Energia S.A.

Address: Av.  Presidente  Juscelino  Kubitschek,  1327  - 
5º ANDAR - SALA 1, Vila Nova Conceição, 
São Paulo – SP.

Contact telephone: + 55 11 3089 - 5417

Emergency telephone: + 55 19 3403 - 2000

Email: www.raizen.com.br

Recommended Use: As a sweetener or ingredient in food processing 
and food preparation.

Other Information: This Material Safety Data Sheet (MSDS) is based 
on  Regulation  (EC)  No.  1907/2006  (REACH) 
Article 31 and Annex II. The information in it must 
not be altered, deleted or added to. The Supplier 
will not accept any responsibility for any changes 
made  to  its  MSDS  by  any  other  person  or 
organization. The supplier will issue a new MSDS 
when material change in product specifications.

2. HAZARDS IDENTIFICATION

Classification of the substance: Product not hazardous according to the European 
standard classification criteria on the classification 
of dangerous substances.

3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Chemical name: D (+) Saccharose 

REMARKS OF LAST VERSION

SIGNATURE:
Issued by: Approved by:

Talita Torrezan Carlos Augusto da Rocha 
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Synonym: D-(+)-Saccharose;  sucrose,  pure;  Sucrose, 
protease  free;  Sucrose,  Ultra  Pure,  Molecular 
Biology Grade; Sucrose, MB Grade (1.07654); D-
(+)-Sucrose;  a-D-Glucopyranosyl  b-D-
fructofuranoside;  hex-2-ulofuranosyl 
hexopyranoside;  beta-D-fructofuranosyl  alpha-D-
glucopyranoside; Sucrose (>99,80%)

4. RST AID MEASURES:

First aid measures:
_ Inhalation: Remove the victim to fresh air. If the victim is not 

breathing,  give  artificial  respiration.  If  you  are 
breathing  hard,  give  oxygen.  Seek  medical 
attention immediately.

_ Skin contact: Remove clothing and shoes. Wash skin with clean 
running  water  in  abundance,  for  at  least  20 
minutes, preferably under an emergency shower.

_ Eye contact: First check if the victim is with contact lenses. If it 
is, remove it and wash the eyes with clean running 
water  in  abundance,  for  at  least  20  minutes, 
holding  the  eyelids  apart.  Preferably  use  an 
eyewash.  Immediately  seek  medical  assistance, 
bringing the product label whenever possible.

_ Ingestion: If  the victim is fully conscious,  rinse your mouth 
with plenty of clean water. In cases of ingestion of 
large  amounts  and  according  to  the  medical 
evaluation may be indicated gastric lavage.  Such 
intervention can only be performed under medical 
care.

  

Actions that must be avoided: Do  not  give  anything  to  drink  if  the  victim  is 
unconscious. Do not leave the victim unattended, 
making sure that the airways are kept free. 
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Protection for the provider of aid: In rescue operations use self-contained breathing 
apparatus.

Notes to physician: Symptomatic treatment should include, above all, 
support measures to correct metabolic disorders, 
as  well  as  respiratory  assistance. People  with 
diabetes may need stabilisation.

5. FIRE-FIGHTING  MEASURES

Suitable Extinguishing Media: Polyvalent foam,  mist of water, dry chemical  and 
carbon dioxide.

Hazards from Combustion Products: With heat, product burns/oxidises to form carbon, 
carbon  monoxide  and  or  carbon  dioxide,  and 
smoke.

Specific Hazards: Low, product will burn in surrounding fire situation. 
Airborne  sugar  dust  can  explode  where  under 
certain conditions of temperature, humidity
and  where  suspended  in  air  exceeds  20 grams 
per cubic metre. Dust extraction systems, cleaning 
procedures,  electrical  earthing  and  other  safety 
measures  must  be  used  to  avoid  the  risk  of 
explosion.

Precautions in connection with Fire: Fire-fighters  should  wear  full  protective  clothing 
and self contained.
Breathing apparatus (SCBA) operated in positive 
pressure mode.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions: Isolate  area.  Keep  away  functionless  people  in 
emergency care. Signal the danger to traffic, and 
notify  or  have  contact  the  competent  local 
authorities. 
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_ Removal of ignition sources: Eliminate all possible sources of ignition such as 
open  flames,  electrical  or  mechanical  sparks, 
cigarettes, electrical circuits etc. 

_ Prevention of inhalation and contact 
with skin, eyes and mucous membranes:

Avoid inhalation, contact with eyes and skin. Use 
personal  protective  equipment  as  described  in 
Section 8.

Environmental precautions: Do  not  direct  the spilled  material  to any public 
drainage systems. The drag of  water must  take 
into  account the further  treatment  of  the 
contaminated water.

Cleaning methods:
Prohibition: Do not use water without specific guidance.

Recuperation: Remove as much of the spilled material and an emergency 
containers  properly  labeled  and  tightly  closed,  for 
disposal.

Cleaning/ Descontaminate: Collect  non-recoverable  material,  soil  and contaminated 
material to another independent container.

Disposition: Do  not  dispose  into  the  environment.  The  final 
disposal  of this material  should be accompanied 
by  an  expert  and  in  accordance  with  the 
environmental regulations.
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7. Handling and storage

Handling:
Appropriate technical measures:

Workers exposure prevention: Avoid  inhalation  of  dust  and  contact  with  skin, 
eyes  and  clothing.  Use  personal  protective 
equipment when handling the product, described 
in Section 8.

Fire and Explosion Prevention: Avoid  formation  of dust and sparks of  electrical 
origin, static electricity, etc. Do not smoke. Do not 
make transfers under air or oxygen pressure.

Precautions and guidelines for safe handling: Handle only  in  well-ventilated  areas  or general 
ventilation / suitable  location. Avoid formation of 
dust and dispersion

Hygiene measures: Establish good housekeeping practices.  Maintain 
high standards  of  personal  hygiene  ie.  Washing 
hands prior to eating, drinking, smoking or using 
toilet facilities.

Storage:
Technical measures:

Appropriate conditions: The  electrical  installation  must comply  with the 
standards NEC (National  Electrical Code)  or IEC 
(International Electrical Commission).  Store  in  a 
location away from sources of heat and ignition. 
Keep  containers in  a  cool, dry,  ventilated,  well-
sealed and properly identified.
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Conditions to be avoided: Static charge, sparks, open flames, heat and other 
sources of ignition. 

Packaging materials:
Not recommended: Metals.

Recommended: Polypropylene
Great packaging: Big Bags.

8. Exposure controls / Personal protection

Control parameters:
Appropriate technical measures:
Limit values (USA, ACGIH - 2013): Inhalable Particles: TLV / TWA = 10 mg/m3

Respirable Particles: TLV / TWA = 3 mg/m3

Engineering controls: General room ventilation should be adequate, but 
local mechanical ventilation may be required if 
dust is generated, particularly in confined spaces. 
Work areas should be cleaned regularly by wet 
sweeping or vacuuming.

Personal protective equipment: If engineering controls and work practices are not 
effective in controlling exposure, then personal 
protective equipment may be required.

Skin Protection:

Eye Protection:

Direct skin contact should be avoided by wearing 
long sleeved shirts and long trousers, a cap or 
hat, and gloves (PVC coated fabric or equivalent). 
Work clothes should be washed regularly.

Ventilated non-fogging goggles (splash resistant) 
should be worn if dust is generated.
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Respiratory protection: An approved particulate respirator conforming to 
OSHA/NIOSH should be worn when working with 
dusts.  Respirators  should  be  correctly  fitted, 
maintained in  good condition,  and kept  in  clean 
storage when not in use. Replaceable filters and 
cartridges  should  be  replaced  regularly  in 
accordance  with  the  manufacturers'  guidelines 
and OSHA/NIOSH. Use only respirators that bear 
the OSHA/NIOSH Standards mark and
are  fitted  and  maintained  correctly,  and  kept  in 
clean storage when not in use.

9. Physical and chemical properties

Appearance (physical state, shape, color): White crystalline solid 

Odour: Green Cane Soft

pH: ± 7 (neutral)

Melting point: 185 -186ºC

Boiling Point: 697.1°C at 760 mmHg

Thermal Decomposition: 
    

>169 ºC

Feature explosion:
Flash Point:  375°C
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Vapor Pressure: 1.79E-22mmHg  @ 25°C

Density: 1.77g/cm3

Solubility in water: 1970 g/L @15℃

Viscosity, at 20 ºC:

Refractive index: 1.656

10. Stability and reactivity

Chemical stability: Stable  under  ordinary  conditions  of  use  and 
storage.

Conditions to avoid: Heat, flames and other ignition sources.

Materials to avoid: Incompatible  with  oxidising  agents  (eg. 
hypochlorites, peroxides).

Dangerous decomposition products: Carbon dioxide and carbon monoxide may form 
when heated to decomposition.

Hazardous Polymerization: Will not occur.

11. Toxicological information

Toxicology Information:

LD50 (oral/rat) :

Non-toxic – a foodstuff 

29,700 mg/kg

Health Effects 
Acute Effects  (short term)

_ Swallowed:

No health effects under normal conditions of 
industrial use, but ingestion may destabilise 
people with diabetes.
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_ Eye:

_ Skin:

_ Inhalation:

Irritating to the eyes and may cause watering and 
redness.

Skin contact may result in mild skin irritation.

Sugar dust may irritate the nose and throat.

Chronic Effects Repeated exposure to the powder and dust may 
result  in  increased  nasal  and  respiratory 
secretions  and  coughing,  but  not  irreversible 
health effects. Repeated skin contact may cause 
dermatitis. 

12. Ecological information

Environmental effects, behaviors and impacts 
of product:

Ecotoxicity: Non-toxic to aquatic and terrestrial organisms. 

Persistence /Degradability: Not available.

Mobility: A  low  mobility  would  be  expected  in  a  landfill 
situation. 

Environ. Protection: Do  not  discharge  product  unmonitored  into  the 
environment.

13. Disposal considerations

Recommended methods for treatment and 
disposal applied to:

Product: Not rule directly into sewers and waterways 
systems. Recycle any unused portion of the 
product for its recommended use or return it to the 
manufacturer or supplier. Other methods consult 
environmental regulations (Federal, State and 
Municipal).
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Product residues: Not rule directly into sewers and waterways 
systems. Keep the product remains in its original 
packaging, properly closed and identified. 
Disposal should be in accordance with the rules 
and regulations. It is recommended incineration in 
authorized plant.

NOTE: Transportation  of  wet  sugar  waste  may  require 
Waste Transport Certification. Refer to your local 
Environment Protection Authority.

14. Transport information

Transport Information: Not classified as a Dangerous Good, according to 
the  Australian  Code  for  the  Transport  of 
Dangerous Goods by Road and Rail.

15. Regulatory information

Poisons Schedule: Not Scheduled.

NOTE: The  regulatory  information  given  in  this  section 
relate  only  the  principal  regulations  specifically 
applicable to the object of the MSDS product. It is 
called  the  user's  attention  on  the  possible 
existence of additional provisions which complete 
these regulations. It is recommended to take into 
account any measures or provisions, international, 
national or local, of possible application. 

16. Other information

.

Update: See version and date in the header.
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Bibliographic reference:

Brasilian Standards References:

Decree  3214/78 the  Ministry of  Labor _ Regulatory  Standards 06,  07,  9  and  15.
TLVs and BEIs _ Occupational Exposure Limits for Chemical Substances and Physical Agents and 
Biological Exposure Indices _ 2013 _ ACGIG-American  Conference  of  Industrial Hygienists 
Govermmental.
Decree 96.044/88  of  the Ministry  of  Transport.
Resolution 420 of ANTT.

IMDG

IATA

NOTE: This dossier supplements the technical notes of use but does not replace them. The information 
given is based on our knowledge of the product, at the time of publication. It is given in good faith. 
Attention is drawn from users on possible risks incurred when a product is used for purposes other than 
those who know. This statement does not in any way excuse the user from knowing and applying all the 
texts regulating its activity. It is up to you to take precautions relating to the use of the product he 
knows. The set of regulations mentioned is simply targeted help the user to fulfill its obligations when 
using a dangerous product. This list should not be considered as exhaustive. It does not exempt the 
user from ensuring other legal obligations concerning the storage and use of the product than those 
mentioned, for which he is solely responsible.
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SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE MATERIAL AND SUPPLIER 
 
Product name: VHP SUGAR 

Other Names: Raw Sugar; Sucrose 

Recommended Use: As a sweetener or ingredient in food 
processing and food preparation (Food 
Additive; Food Flavouring, and Foodstuff) 

 

Company: RAÍZEN LTDA   

Addres: 4.100 Faria Lima Avenue, 11th floor 
Sâo Paulo - BRAZIL 

 

Telephone: +55 11 2344 6200 

Emergency Phone Number: +55 11 2344 6200 
 
This Material Safety Data Sheet (MSDS) is issued by the Supplier based on the information of the technical 
document prepared according to the guidelines of the Brazilian Chemistry Committee (ABNT / CB-10), deliberated 
by the Commission for the Study of Safety, Health and Environment (CE-10: 101.05) and to comply with Decree 
2657 of July 03, 1998, which promulgated Convention 170 of the International Work (ILO). The information on it 
must not be altered, deleted or added to. The Supplier will not accept any responsibility for any changes made to 
its MSDS by any other person or organization. The Supplier will issue a new MSDS when there is a change in 
standards, guidelines or regulations and / or a material change in product specifications. 
 
SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION 
 
STATEMENT OF HAZARDOUS NATURE: classified as Non Hazardous according to the criteria of the 
Commission for the Study of Safety, Health and Environment (CE-10: 101.05). Approved Criteria Chemicals - 
Information on Security, Health and environment - Part 2: Hazard classification system ABNT NBR 14725-2 [2010] 
 
VHP Sugar is classified as Non-Dangerous Goods according to the Australian Code for the Transport of 
Dangerous Goods by Road and Rail. 
 
The classification, identity and quality requirements, sampling, presentation, marking or labeling of this product are 
in accordance with the technical regulation of sugar, according to Normative Instruction 42 of November 13, 2017 
of the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply of Brazil. 
 
Note: This product is a well known ingredient in food and beverages and this Material Safety Data Sheet is 
concerned only with occupational exposures. 
 
SECTION 3: COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 
 
Chemical Name: Proportion: CAS number 
Sucrose 99,0 a 99,49% 57 – 50 - 1 
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SECTIO 4: FIRST AID MEASURES 
 
Swallowed: If victim is conscious, give water to drink. 
  
Eye: Check for and remove any lenses..Flush thoroughly with copious amounts of 

running water. If symptoms persist, seek medical attention. 
  
Skin: Wash thoroughly with soap and water. 
Inhaled: If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing 

is difficult, give oxygen. Get medical attention if symptoms appear.Get medical attention 
if symptoms appear. 

  
Advice to Doctor: Treat symptomatically. People with diabetes may need stabilisation. 
 
SECTION 5: FIRE FIGHTING MEASURES 
 
Specific Hazards: Potentially explosive dust when exposed to heat or ignition sources under certain 

conditions of humidity and dust concentration. Will evolve toxic carbon oxides and 
carbon when heated to decomposition. Dust extraction systems, cleaning 
procedures, electrical earthing and other safety measures must be used to avoid the 
risk of explosion. Incompatible with strong oxidising agents. 
 

Flammability: Combustible. Low, product will burn in surrounding fire situation. 
  
Extinguishing Media: Dry agent, carbon dioxide, foam or water fog. Prevent contamination of drains or 

waterways, absorb runoff with sand or similar. 
 

Hazards from 
combustion products: 

With heat, product burns/oxidises to form carbon, carbon monoxide and or carbon 
dioxide, and smoke. 

  
Special protective 
precautions and 
equipment for fire 
fighters: 

Standard fire-fighting precautions applicable. 

  
Hazchem code: None allocated 
 
SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
 
Spillage: If spilt (bulk), wear dust-proof goggles, PVC/rubber gloves, and a Class P1 

(Particulate) respirator where a dust inhalation risk exists. Wet sweep, vacuum or 
shovel into containers. Collect and place in sealable containers for disposal. Avoid 
generating dust. Monitor BOD loading of sugar solutions in waste water streams. 
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Notify any relevant waste or environmental authority. 
 
SECTION 7: HANDLING AND STORAGE 
 
Storage: 
 

Store in temperature and relative humidity, protected from the sun. Keep away from 
oxidizing agents and sources of heat. 
 

Handling: 
 

Before use carefully read the product label. Use of safe work practices are 
recommended to avoid eye or skin contact and inhalation. Observe good personal 
hygiene, including washing hands before eating. Prohibit eating, drinking and 
smoking in contaminated areas 

 
SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION 
 
Exposure Standards: Occupational Exposure Limits / Ministry of Labor and Employment / 

Ordinance 3214 / Regulatory Standard 15 - BRAZIL 
  
 None allocated. Keep exposures to dust as low as practicable. 
 Threshold Limit Values (TLV®) and Biilogical Exposure Indices (BEI

®
) – ACGIH 

2017 
  

Secrose/TLV: 10 mg/m³ 
 

Engineering Controls: General room ventilation should be adequate, but local mechanical ventilation may 
be required if dust is generated, particularly in confined spaces. Work areas should 
be cleaned regularly by wet sweeping or vacuuming. 

  
Ventilation: No special ventilation precautions are normally required when handling this product. 

Maintain dust levels below the recommended exposure standard. 
  
Personal Protection: If engineering controls and work practices are not effective in controlling exposure, 

then personal protective equipment may be required. 
  
Skin Protection: Direct skin contact should be avoided by wearing long sleeved shirts and long 

trousers, a cap or hat, and gloves (PVC coated fabric or equivalent AS 2161). Work 
clothes should be washed regularly. 

  
Eye Protection: Ventilated non-fogging goggles (splash resistant AS/NZS 1336) should be worn if dust is 

generated. 
  
Respiratory 
Protection: 

Where an inhalation risk exists, wear a Class P1 (Particulate) Respirator. 
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SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
 
Appearance: Light to dark brown coloured crystals. 

Odour: Sweet odour 

pH: Not Available 

Solubility (Water) Soluble 

Vapour Pressure: Not determined 

Vapor Density: Not determined 

Melting Point: 170 – 186ºC 

Boiling Point: Not determined 

Evaporation Rate: Not determined 

Specific Gravity: 0,80 – 0,95 

Volatiles: Not Available 

Flamability: Combustible 

Flash Point: Not applicable 

Upper Explosion Limit: Not Available 

Lower Explosion Limit: Not Available 

Autoignition Temperature: 500ºC 

 
SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY 
 
Chemical Stability: Stable under normal conditions of use. 

Incompatible Materials: Incompatible with oxidising agents (eg. peroxides). 

Conditions to avoid: None 

Hazardous Decomposition products: Will evolve toxic carbon oxides and carbon when heated 
to decomposition. 

Hazardous Polymerisation: Not occur 
 

SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION 
 
Toxicity Data:  
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Health Effects  

 Acute (short term):  

  Swallowed: No health effects under normal conditions of industrial use, 
but ingestion may destabilise people with diabetes. 
Sucrose/DL50 (rat, oral): 29,7 g/Kg 

  Eye: Irritating to the eyes and may cause watering and redness. 

  Skin: Skin contact may result in mild skin irritation. 

  Inhaled: Sugar dust may irritate the nose and throat. 

 Chronic: Repeated exposure to the powder and dust may result in 
increased nasal and respiratory secretions and coughing, 
but not irreversible health effects. Repeated skin contact 
may cause dermatitis. 

 

SECTIOM 12: ECOLOGICAL INFORMATION 
 

Ecotoxicity: This product is not anticipated to cause adverse effects to 
animal or plant life if released to the environment in small 
quantities. Monitor BOD loading of sugar solutions in waste 
water streams. Not expected to bioaccumulate. 

Mobility: A low mobility would be expected in a landfill situation. 

 

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS 
 

Waste Disposal: VHP Sugar can be treated as a common waste for disposal 
or dumped into a landfill site in accordance with relevant 
authority guidelines.  
Note BOD load of sugar solutions in waste water streams. 
Personal precautions should be observed (see Section 8 above). 

 

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION 
 
Classification of the substance in compliance with UN Recommendations: 

 UN number : Not Classifified as a Dangerous Good by criteria 
of the UN Code 
 

 CLASS : None allocated 

 SUB RISKS : None allocated 
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 PACKING GROUP : None allocated 

 HAZCHEM CODE 

DG CLASS 

EPG 

INCOMPATIBILITIES 

PROPER SHIPPING NAME 

MARINE POLLUTANT 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

None allocated 

None allocated 

None 

None 

None allocated 

No 

 
SECTION 15: REGULATORY INFORMATION 
 

Poisons Schedule: A poison schedule number has not been allocated to this product using 
the criteria in the Standard for the Uniform Scheduling of Drugs and 
Poisons (SUSDP). 
AICS All chemicals listed on the Australian Inventory of Chemical 
Substances (AICS). 

 

SECTION 16: OTHER INFORMATION 
 
WORKPLACE CONTROLS AND PRACTICES: Unless a less toxic chemical can be substituted for a hazardous 
substance, ENGINEERING CONTROLS are the most effective way of reducing exposure. The best protection is to 
enclose operations and/or provide local exhaust ventilation at the site of chemical release. Isolating operations can 
also reduce exposure. Using respirators or protective equipment is less effective than the controls mentioned 
above, but is sometimes necessary. 
 
RESPIRATORS: In general the use of respirators should be limited and engineering controls employed to avoid 
exposure. If respiratory equipment must be worn ensure correct respirator selection and training is undertaken. 
Remember that some respirators may be extremely uncomfortable when used for long periods. The use of air 
powered or air supplied respirators should be considered where prolonged or repeated use is necessary. 
 
ABBREVIATIONS: 
mg/m3 - Milligrams per cubic metre 
ppm - Parts Per Million 
TWA/ES - Time Weighted Average or Exposure Standard. 
CNS - Central Nervous System 
NOS - Not Otherwise Specified 
pH - relates to hydrogen ion concentration - this value will relate to a scale of 0 - 14, where 0 is highly acidic and 
14 is highly alkaline. 
CAS# - Chemical Abstract Service number - used to uniquely identify chemical compounds. 
M - moles per litre, a unit of concentration. 
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IARC - International Agency for Research on Cancer. 
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT GUIDELINES: 
The recommendation for protective equipment contained within this Chem Alert report is provided as a guide 
only. Factors such as method of application, working environment, quantity used, product concentration and the 
availability of engineering controls should be considered before final selection of personal protective equipment is 
made. 
HEALTH EFFECTS FROM EXPOSURE: 
It should be noted that the effects from exposure to this product will depend on several factors including: 
frequency and duration of use; quantity used; effectiveness of control measures; protective equipment used and method of 
application. Given that it is impractical to prepare a Chem Alert report which would encompass all possible scenarios, it is 
anticipated that users will assess the risks and apply control methods where appropriate. 
COLOUR RATING SYSTEM:  

RMT has assigned all Chem Alert reports a colour rating of Green, Amber or Red for the sole purpose of providing users with a 
quick and easy means of determining the hazardous nature of a product. Safe handling recommendations are provided in all 
Chem Alert reports so as to clearly identify how users can control the hazards and thereby reduce the risk (or likelihood) of 
adverse effects. As a general guideline, a Green colour rating indicates a low hazard, an Amber colour rating indicates a 
moderate hazard and a Red colour rating indicates a high hazard. While all due care has been taken by RMT in the preparation 
of the Colour Rating System, it is intended as a guide only and RMT does not provide any warranty in relation to the accuracy of 
the Colour Rating System. As far as is lawfully possible, RMT accepts no liability or responsibility whatsoever for the actions or 
omissions of any person in reliance on the Colour Rating System. 
 
Report Status 

This document has been compiled by RMT on behalf of the supplier of the product and serves as the supplier's Material Safety 
Data Sheet ('MSDS'). It is based on information concerning the product which has been provided to RMT by the supplier or 
obtained from third party sources and is believed to represent the current state of knowledge as to the appropriate safety and 
handling precautions for the product at the time of issue. Further clarification regarding any aspect of the product should be 
obtained directly from the supplier. 
While RMT has taken all due care to include accurate and up-to-date information in this MSDS, it does not provide any warranty 
as to accuracy or completeness. As far as lawfully possible, RMT accepts no liability for any loss, injury or damage (including 
consequential loss) which may be suffered or incurred by any person as a consequence of their reliance on the information 
contained in this MSDS. 
 
 

 

 



 

Ficha de Informação de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ 

PRODUTO: ÓLEO LEVE - LCI Página 1 de 6 

Data: 08/01/2007 Nº FISPQ: Pb0194_P Versão: 0.0P Anula e substitui versão: todas anteriores 

 

Z:\GER_PLANEJ_INFORMATICA\INTERNO\FICHAS\PORTUGUES\DOCS\PB0194.DOC 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

Nome do produto: ÓLEO LEVE - LCI 

Código interno de identificação: Pb0194. 

Nome da empresa: Petróleo Brasileiro S. A. 

Endereço: Avenida Chile, 65. 

 

2 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

>>>PREPARADO  

Natureza química: Hidrocarbonetos. 

Sinônimos: Gasóleo asfáltico 

Ingredientes ou impurezas que 
contribuam para o perigo: 

Hidrocarbonetos parafínicos; 
Hidrocarbonetos naftênicos; 
Hidrocarbonetos aromáticos: 10 - 40 % (v/v); 
Enxofre (CAS 7704-34-9, orgânico): máx. 2,1 % (p/p); 
Compostos nitrogenados: impureza; 
Compostos oxigenados: impureza; 
Aditivos. 

 

3 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

PERIGOS MAIS IMPORTANTES  

- Perigos físicos e químicos: Líquido combustível. 

- Perigos específicos: Produto combustível. 

EFEITOS DO PRODUTO  

- Principais sintomas: Por inalação pode causar irritação das vias aéreas superiores, dor de 
cabeça, náuseas e tonteiras. 

 

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação: Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver 
respirando, aplicar respiração artificial. Se a vítima estiver 
respirando, mas com dificuldade, administrar oxigênio a uma vazão 
de 10 a 15 litros / minuto. Procurar assistência médica 
imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível. 

Contato com a pele: Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele 
com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, 
preferencialmente sob chuveiro de emergência. Procurar assistência 
médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que 
possível. 

Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 20 
minutos, mantendo as pálpebras separadas. Usar de preferência um 
lavador de olhos. Procurar assistência médica imediatamente, 
levando o rótulo do produto, sempre que possível. 
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Ingestão: Não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua 
boca com água limpa em abundância e fazê-la ingerir água. Procurar 
assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, 
sempre que possível. 

Notas para o médico: Em caso de contato com a pele e/ou com os olhos não friccione as 
partes atingidas. 

 

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados: Espuma para hidrocarbonetos, pó químico e dióxido de carbono 
(CO2). 

Métodos especiais: Resfriar tanques e containers expostos ao fogo com água, 
assegurando que a água não espalhe o diesel para áreas maiores. 
Remover os recipientes da área de fogo, se isto puder ser feito sem 
risco. Assegurar que há sempre um caminho para escape do fogo. 

Proteção dos bombeiros: Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate com 
suprimento de ar. 

 

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais  

- Remoção de fontes de ignição: Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, 
chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento de todas 
as fontes de ignição. 

- Controle de poeira: Não se aplica (produto líquido). 

Precauções ao meio ambiente: Estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco. Não 
direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de 
drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de águas 
superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento à menor área 
possível. O arraste com água deve levar em conta o tratamento 
posterior da água contaminada. Evitar fazer esse arraste. 

Métodos para limpeza  

- Recuperação: Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente 
etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para 
posterior eliminação. 

- Neutralização: Absorver com terra ou outro material absorvente. 

- Disposição: Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou 
em cursos d'água. Confinar, se possível, para posterior recuperação 
ou descarte. A disposição final desse material deverá ser 
acompanhada por especialista e de acordo com a legislação 
ambiental vigente. 

Nota: Contactar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou 
contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. 
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7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

MANUSEIO  

Medidas técnicas: Providenciar ventilação local exaustora onde os processos assim o 
exigirem. Todos os elementos condutores do sistema em contato 
com o produto devem ser aterrados eletricamente. Usar ferramentas 
anti-faiscantes. 

- Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o 
contato direto com o produto. 

Orientações para manuseio seguro: Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene 
industrial. 

ARMAZENAMENTO  

Medidas técnicas: O local de armazenamento deve ter o piso impermeável, isento de 
materiais combustíveis e com dique de contenção para reter o 
produto em caso de vazamento. 

Condições de armazenamento  

- Adequadas: Estocar em local adequado com bacia de contenção para reter o 
produto, em caso de vazamento, com permeabilidade permitida pela 
norma ABNT-NBR-7505-1. 

Produtos e materiais incompatíveis: Oxidantes. 

 

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Medidas de controle de engenharia: Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou 
mecânica, de forma a manter a concentração de vapores inferior ao 
Limite de Tolerância. 

Parâmetros de controle  

- Limites de exposição ocupacional  

- Valor limite (EUA, ACGIH): Névoa de óleo: TLV/TWA: 5 mg/m
3
. 

Equipamento de Proteção Individual  

- Proteção respiratória: Em baixas concentrações, usar respirador com filtro químico para 
vapores orgânicos. Em altas concentrações, usar equipamento de 
respiração autônomo ou conjunto de ar mandado. 

- Proteção das mãos: Luvas de PVC em atividades de contato direto com o produto. 

- Proteção dos olhos: Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, 
recomenda-se o uso de óculos de segurança ou protetor facial. 

Precauções especiais: Manter chuveiros de emergência e lavador de olhos disponíveis nos 
locais onde haja manipulação do produto. Evitar inalação de névoas, 
fumos, vapores e produtos de combustão. Evitar contato do produto 
com os olhos e a pele. 

Medidas de higiene: Higienizar roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais de controle 
utilizados em Higiene Industrial devem minimizar a exposição ao 
produto. Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos 
químicos. Separar as roupas de trabalho das roupas comuns. 
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9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto  

- Cor ASTM: L 7,5; Método D1500 

- Odor: Característico. 

Ponto de fulgor: 126 ºC Min; Método NBR-7974. 

Densidade: 0,9688 @ 20 ºC; Método D4052 

Viscosidade: 5,5 Cst @ 40 °C; Método: D445/NBR-10441. 

 

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Condições específicas  

Instabilidade: Estável sob condições normais de uso. 

Materiais / substâncias incompatíveis: Oxidantes. 

Produtos perigosos de decomposição: Hidrocarbonetos de menor e maior peso molecular e coque. 

 

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade aguda  

- Contato com a pele: Névoa de óleo: DL50 (coelho) > 5 g/kg. 

- Ingestão: Névoa de óleo: DL50 (rato) > 5 g/kg. 

Sintomas: Por inalação pode causar irritação das vias aéreas superiores, dor de 
cabeça, náuseas e tonteiras. 

Efeitos locais  

- Inalação: Irritação das vias aéreas superiores. Podem ocorrer dor de cabeça, 
náuseas e tonteiras. 

- Contato com a pele: Contatos ocasionais podem causar lesões irritantes. 

- Contato com os olhos: Irritação com vermelhidão das conjuntivas. 

- Ingestão: Pode causar pneumonia química por aspiração durante o vômito. 

Toxicidade crônica  

- Contato com a pele: Contatos repetidos e prolongados podem causar dermatite. 



 

Ficha de Informação de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ 

PRODUTO: ÓLEO LEVE - LCI Página 5 de 6 

Data: 08/01/2007 Nº FISPQ: Pb0194_P Versão: 0.0P Anula e substitui versão: todas anteriores 

 

Z:\GER_PLANEJ_INFORMATICA\INTERNO\FICHAS\PORTUGUES\DOCS\PB0194.DOC 

 

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Ecotoxicidade  

- Efeitos sobre organismos aquáticos: Pode formar películas superficiais sobre a água. É moderadamente 
tóxico à vida aquática. Derramamentos podem causar mortalidade 
dos organismos aquáticos, prejudicar a vida selvagem, 
particularmente as aves. Pode transmitir qualidades indesejáveis à 
água, afetando o seu uso. 

- Efeitos sobre organismos do solo: Pode afetar o solo e, por percolação, degradar a qualidade das 
águas do lençol freático. 

 

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

Métodos de tratamento e disposição  

- Produto: O tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados 
tecnicamente, caso a caso. 

- Resíduos: Descartar em instalação autorizada. 

- Embalagens usadas: Descartar em instalação autorizada. 

 

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

Regulamentações nacionais  

Número ONU: 1202 

Nome apropriado para 
embarque: 

GASÓLEO 

Classe de risco: 3 

Risco subsidiário: - 

Número de risco: 30 

Grupo de embalagem: II 

Provisões especiais: - 

Vias terrestres (MT, Resolução 
420/2004): 

Quantidade isenta: 333 kg. 

 

15 - REGULAMENTAÇÕES 

Etiquetagem  

Incêndio: 2 

Saúde: 1 

Reatividade: 0 

Classificação conforme NFPA: 

Outros: Nada consta. 

Regulamentação conforme CEE: Rotulagem obrigatória (auto classificação) para substâncias 
perigosas: aplicável. 

Classificações / símbolos: NOCIVO (Xn). 
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R40 Pode causar danos irreversíveis à saúde. Frases de risco: 

R65 Nocivo. Pode causar danos nos pulmões. 

S02 Manter longe do alcance de crianças. 

S24 Evitar contato com a pele. 

S36/37 Usar roupas protetoras e luvas adequadas ao tipo de 
atividade. 

S61 Evitar liberação para o meio ambiente - consultar 
informações específicas antes de manusear. 

Frases de segurança: 

S62 Não provocar vômito após ingestão e consultar assistência 
médica imediatamente. 

 

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

Referências bibliográficas: Seção 14: Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos do Ministério de Transporte (Resolução 420 de 12 de 
fevereiro de 2004). 

Nota: As informações e recomendações constantes desta publicação 
foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas e capacitadas 
para emití-las, sendo os limites de sua aplicação os mesmos das 
respectivas fontes. Os dados dessa ficha de informações referem-se 
a um produto específico e podem não ser válidos onde este produto 
estiver sendo usado em combinação com outros. A Petrobras 
esclarece que os dados por ela coletados são transferidos sem 
alterar seu conteúdo ou significado. 
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ANEXO XIV – RECURSOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA 

Instituição de Saúde Comunicação 

Hospital  
Hospital de Clinicas de São Sebastião 

Rua Cap. Luiz Soares, 550, SP  
Tel: (12) 3891-4000/ (12)3893-3200 

Centro de Saúde - Unidade Intermediaria da Enseada 
Rua Maximiliano dos Santos. Enseada. CEP – 11600000 

Tel: (12)3861-1100 

Posto de Saúde - Barequeçaba 
Rodovia Dr Manoel Hippolito do Rego. 610. 

Barequecaba. 
Tel: (12)38627077 

Posto de Saúde - Centro 
Rua Mansuetto Pierotti, 486, Centro 

Tel: (12)3892-4331 

Posto de Saúde – Pontal da Cruz 
Rua Vereador João Orlando de Carvalho. 250. Pontal da 

Cruz. 
Tel: (12)3892-4337 

Hospital Municipal Gov. Mario Covas Jr. Ilha Bela 

(12) 3895-3520 

( 12 ) 3895 – 8789 - Almoxarifado 
( 12 ) 3895 - 8682 
( 12 ) 3895 - 8360 
(12) 3895 – 8940 
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ANEXO XV – DETERMINAÇÃO DE DERIVA DE MANCHA 

1. INTRODUÇÃO 
 

Este anexo descreve os procedimentos a serem adotados para monitoramento visual da 

mancha de óleo e o registro das informações obtidas. Apresenta de forma sucinta o 

comportamento do óleo derramado no mar. 

 

2. RECONHECIMENTO  

Esta ação é prevista no Fluxograma de Comunicação de Situação de Emergência sendo 

executada pelo Grupo de Combate, acionado a partir da suspeita de vazamento, seja por 

denuncia ou controle operacional do Porto. 

 

2.1  Reconhecimento Terrestre 

Nas suspeitas de vazamento, o reconhecimento terrestre é deflagrado. O Grupo de 

Combate é composto por equipe designada pela unidade, fazendo uso de veículos adequados e 

transportando o kit de reconhecimento. 

 

2.2  Reconhecimento Aéreo 

O reconhecimento aéreo é essencial para uma resposta efetiva a derrames de óleo tanto 

para facilitar a localização do óleo quanto para aprimorar o controle das operações de combate 

ao incidente. 

É necessário localizar o óleo, a fim de que medidas sejam tomadas em tempo hábil 

conforme sua trajetória, condições meteoceanográficas, tipo de produto e magnitude do 

incidente. 

Caso as condições ambientais, correntes, maré, ventos e ondulacão na área de busca 

sejam desfavoráveis pode gerar dificuldades para avaliar e identificar o incidente. Neste caso 

devem ser adotadas outras formas de reconhecimento citadas neste anexo. 

 

2.2.1 Preparações para Monitoramento Aéreo 

 

A aeronave disponibilizada para observação aérea deve possuir características de boa 

visibilidade e recursos de navegação adequados. 
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Um plano de vôo deve ser previamente preparado pelo Coordenador do PEI usando um 

mapa de escala apropriada e levando em conta qualquer informação disponível sobre a região do 

incidente que possa auxiliar nas ações de resposta (mapas de sensibilidade, mapas de uso do 

solo, mapas de vulnerabilidade ou outros meios julgados adequados). 

Diariamente serão realizados sobrevôos para monitoramento visual da mancha de óleo, 

considerando seu deslocamento e comportamento no meio. Nesta fase deverão ser realizados 

registros fotográficos e/ou filmagens. 

O monitoramento tem entre suas finalidades subsidiar tomadas de decisão relativas ao 

planejamento e estratégias de combate. 

 

3. COMPORTAMENTO DE UM DERRAME DE HIDROCARBONETOS NA ÁGUA 

 

Os hidrocarbonetos derramados na água espalham-se, volatilizam, submergem, agregam-

se a partículas de sedimentos presentes na água, sendo o grau de espalhamento dependente da 

direção e velocidade das correntes e do vento, do volume e tipo de hidrocarbonetos, sendo que o 

vento é o principal fator de deslocamento das manchas na superfície da água. 

Os componentes voláteis evaporam-se provocando risco de explosão. A duração deste 

risco depende do tipo de produto, volume, temperatura ambiente, condições de vento e 

dimensões do espalhamento. Quanto maior for a possibilidade dos hidrocarbonetos se 

espalharem menor será a duração do risco de explosão, já que este espalhamento facilita a 

evaporação mais rápida dos voláteis. Os produtos voláteis em água paradas e sob efeito solar 

podem ter taxas de evaporação elevadas, originando gases inflamáveis e tóxicos. Estes produtos 

leves, principalmente quando existem elevadas temperaturas, podem gerar riscos a operação de 

combate. 

Parte dos hidrocarbonetos derramados penetra na coluna d`água, numa camada de 10 a 50 

cm. 

Os hidrocarbonetos derramados na superfície de águas marinhas são submetidos a certo 

número de alterações físicas e químicas que conduzem, de acordo com a natureza do produto, ao 

seu desaparecimento a prazo (Ex.: produtos voláteis) ou, pelo contrário, à sua persistência. 

Os hidrocarbonetos persistentes desaparecem lentamente e geralmente requerem ações de 

recuperação (Ex.: a maior parte dos petróleos brutos e hidrocarbonetos residuais). 

Os hidrocarbonetos espalhados na superfície da água estão sujeitos, na zona de interface 

ar/água e na coluna de água, aos múltiplos efeitos do meio ambiente que geram alterações 

importantes no seu estado físico e características químicas. 



 
 
 

 

PEI – Plano de Emergência Individual  Porto de São Sebastião 
 

A-159

Os diferentes processos que se observam no seguimento de um derrame podem ser: 

espalhamento, evaporação, dispersão, dissolução, emulsificação, sedimentação, bio-degradação e 

foto-oxidação. 

 

3.1 Processos de Transporte 

 

Como regra geral, em água abertas, o de correntes é contínuo e a velocidade do vento 

dependerá das condições meteorológicas do momento. Para a adequada compreensão da 

trajetória dos derrames de hidrocarbonetos nestas águas, torna-se importante levar em conta os 

recursos que deverão ser protegidos. 

O movimento dos hidrocarbonetos na direção de áreas sensíveis constitui um problema 

de análise de trajetórias crítica. O momento da primeira chegada e a duração da ameaça têm 

desde logo de serem conhecidas, de forma a permitir o planejamento de medidas de emergência. 

Quando acontece um derrame em águas abertas deve-se considerar um conjunto de 

técnicas relacionadas com os seguintes problemas: 

 Previsão do tempo de percurso da frente do poluente e a duração da sua passagem 

por pontos críticos ao longo da linha de costa; 

 Identificação das áreas onde, se supõe que os hidrocarbonetos possam ficar 

depositados ou acumulados; e 

 Estimativa do tempo de permanência de concentrações de hidrocarbonetos 

(flutuantes ou em suspensão) em áreas de grande utilização. 

 

3.2.  Efeitos do Vento e da Ondulação 
 

Nos mares, as correntes tendem a ser fortes, com uma relativa diminuição com a redução 

de profundidade. Os efeitos da ondulação é via de regra de importância secundária.  

As pequenas ondas que se aproximam com uma direção dominante tendem a empurrar as 

manchas de hidrocarbonetos na direção de propagação da onda, de modo que as películas de óleo 

flutuantes movem-se um pouco mais depressa do que a superfície da água onde flutuam. Este 

diferencial (óleo-água) de velocidade foi na prática consistentemente avaliado e se situa entre 0,7 

% e 1,4 % da velocidade do vento observada. Deve-se ter atenção que este fato, dependendo das 

ondas, está razoavelmente correlacionado com o vento, que em primeira mão gera estas 

pequenas ondas. 
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Outro processo associado com a ondulação é a dispersão vertical, devido à turbulência 

criada pelas ondas ao se partirem, introduzindo as partículas de óleo na coluna de água. Para 

algumas delas, as maiores, esta imersão é temporária, voltando a flutuar; para as de menores 

dimensões, a sua dispersão na coluna é permanente. 

Outro fator que se deve ter em atenção é o do afundamento. Quando partículas de óleo ou 

bolas de alcatrão são movimentadas para baixo da superfície, devido à turbulência, cria por vezes 

idéias erradas do comportamento dos hidrocarbonetos, inclusive em observações aéreas, que os 

deixaram de ver. 

Pelas leis da física, o afundamento desses produtos só pode ocorrer se forem mais densos 

que a água, por existência de atrito da água ou por mistura apreciável com sedimentos. 

 

4. HIDROCARBONETOS NA SUPERFÍCIE DA ÁGUA 

 

A espessura de uma película de hidrocarbonetos na água pode variar muitíssimo 

dependendo de um número de fatores. 

A película mais fina que pode ser observada a olho nu é da ordem dos  4 x 10-5 mm de 

espessura, o que corresponde a 44 litros espalhados em um Km2. 

Para a avaliação da espessura pode ser usada a tabela 1, a seguir: 
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Tabela 1 - Avaliação da Espessura de Hidrocarbonetos 

 

Aparência da película 

Espessura aproximada da 
película 

Quantidade aproximada de 
hidrocarbonetos na película 

mm m3/ km2 

Dificilmente visível nas 
condições mais favoráveis 
de luz 

0.00004 0.044 

Visível como reflexos 
prateados na superfície das 
águas 

0.00008 0.088 

Primeiros traços de cor 
podem ser observados 

0.00015 0.176 

Bandas coloridas brilhantes 0.0003 0.351 

As cores começam a tornar-
se opacas 

0.001 1.168 

As cores são muito escuras 0.002 2.337 

 

Os valores apresentados na tabela, no que se refere às quantidades de hidrocarbonetos, 

são pouco comuns em águas interiores. Normalmente quando aparecem apenas traços de 

coloração as quantidades de hidrocarbonetos são muito reduzidas. 

A maior parte dos hidrocarbonetos derramados na água, exceto quando em quantidades 

muito elevadas, espalha-se pela água em camadas muito finas, podendo atingir espessuras de 1 

mm ao final de poucos minutos. Águas poluídas podem inibir o espalhamento. 

No caso de hidrocarbonetos muito viscosos, conta-se com a influência da temperatura no 

comportamento dos hidrocarbonetos, a sua composição química e a ação da ondulação, que 

podem conduzir ao aparecimento de emulsões viscosas. 

A camada de hidrocarbonetos derramados move-se pela ação do vento a cerca de 3 a 4% 

da sua velocidade.  

A ação do vento nestes casos poderá provocar um aumento da espessura da camada para 

alguns centímetros, o que é benéfico para as operações de limpeza. 

Em áreas expostas, considera-se o efeito do vento em complemento ao efeito da corrente. 
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Quando na mesma direção o efeito das duas forças é acumulativo, mas quando o vento 

sopra na direção oposta da corrente o efeito não é subtrativo, dado o efeito bem maior da 

corrente. 

Deve ser considerado o risco de explosão quando se trata de hidrocarbonetos leves 

(produtos voláteis). 

Esta diminui durante a evaporação atinge valores abaixo da inflamabilidade depois de 

certa percentagem de evaporação.  

O tempo necessário para que tal se verifique, depende da volatibilidade da espessura da 

película e da velocidade do vento. 

Deve-se ter atenção que confinar o espalhamento pela utilização de barreiras flutuantes 

aumenta a duração do risco de explosão e reduz a área em risco. 

Com águas a temperaturas mais elevadas a evaporação é acelerada e a duração da fase de 

risco de explosão reduzida. 

Produtos mais pesados não têm risco de explosão, podendo apenas inflamar. 
 

5. ESTIMATIVA DA ÁREA DE COBERTURA  

 

A estimativa do percentual de cobertura da área é definida conforme a Figura 1 a seguir. 
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                                  Figura 1. Percentual de cobertura da área 

 

6. REGISTRO DE SOBREVÔO DE MONITORAMENTO 

 

As observações feitas nos sobrevôos de monitoramento devem ser registradas no 

formulário a seguir e disponibilizadas para o Coordenador do Grupo de Execução para em 

articulação com o Coordenador do Grupo de Apoio, definirem a estratégia e o planejamento das 

operações de resposta. 

 

 



 
 
 

 

PEI – Plano de Emergência Individual  Porto de São Sebastião 
 

A-164

FORMULÁRIO PARA REGISTRO DOS SOBREVÔOS DE MONITORAMENTO 

Incidente: Data: 

Área Afetada: 
 
Observador (es): 
 

Início do sobrevôo:    h       min Término do sobrevôo:   h        min 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

CÉU: VENTO: 

Sol sem nuvens    Forte              N 
Sol com nuvens    Médio 

    

Chuva                   Fraco  
Nublado                 
Nevoeiro                                                                   
           S 
                                    

Velocidade do vento 
(nós) 

Temperatura Sentido da corrente Umidade 

    

  QUANTIFICAÇÃO DE ÓLEO FLUTUANTE  
Mancha Aparência do 

óleo 

Área da mancha 
(km2) 

Estimativa de 
área cobertura 

em % 

Área real 
(km2) 

Volume estimado 
de óleo 

(m³) 
1      
2      
3      

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

Observações: 
- Informar as coordenadas inicial, final e, se possível, do ponto central de cada mancha observada durante o sobrevôo; 
- Para quantificação do óleo: considerar a aparência do óleo consultando a Tabela 01 contida no item 05 e definir a 
estimativa de área coberta consultando Figura 03 contida no item 06 deste anexo. 
- Caracterizar as áreas onde existem populações que possam direta ou indiretamente serem afetadas pelo vazamento, 
mencionando se essas populações constituem aglomerações urbanas, rurais ou habitações pontuais. A caracterização 
é efetuada utilizando uma denominação para a zona, localização em coordenadas UTM de um ponto central, um raio em 
relação a esse ponto, o numero de pessoas  e as características do terreno envolvente. 
- Indique, com base na sua observação ou por indicação de agentes locais, qual o provável deslocamento do produto 
vazado, realçando o que possa deslocar-se para áreas sensíveis ou para áreas onde a progressão possa ser 
significativa (normalmente rios, canais, valas e outros corpos hídricos). Use pontos notáveis e desenhe, se necessário, 
um croquis. 
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ANEXO XVI – TÉCNICAS DE CONTENÇÃO DE ÓLEO 

1. DEFINIÇÃO E FINALIDADES DAS BARREIRAS FLUTUANTES 
 
1.1 Definição 
 

Dispositivos flutuantes especialmente concebidos para o controle dos hidrocarbonetos e substâncias 

perigosas flutuando na superfície das águas, bem como dos detritos neles incorporados. 

 
1.2 Finalidades 
 

 Retardar ou contrariar o espalhamento dos hidrocarbonetos; 

 Conter um derrame próximo da sua fonte; 

 Isolar ou proteger locais específicos, tais como, áreas de lazer, canais, docas, áreas de pesca, 

pontos de captação de água, locais de desova e de reprodução de espécies, áreas prioritárias de 

proteção ou de especial sensibilidade; 

 Concentrar ou defletir as camadas de hidrocarbonetos de forma a facilitar ou proporcionar a sua 

recolha;  

 Recolha de produtos na superfície das águas ou imediatamente abaixo na coluna de água. 

 
2. ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO DAS BARREIRAS  

 
As barreiras existentes variam consideravelmente em tipo e dimensões, mas em todas as concepções 

são comuns os seguintes elementos básicos (Figura 1): 

 
 Elemento de flutuação (flutuador). 

 Elemento de retenção de hidrocarbonetos (saia); 

 Lastro; 

 Elementos de tensão (resistência longitudinal); 

 Pontos de ancoragem; 

 Âncoras; 

 Elementos de união. 
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Figura 1.  Elementos constitutivos das barreiras 
 

3. TIPOS DE BARREIRAS 
 
3.1. Barreiras Tipo “FENCE” 

 
Este tipo de barreira consiste numa placa ou parede única constituindo a borda livre e saia. A barreira 

é mantida flutuando na posição vertical por meio de flutuadores em ambas as faces e pesos colocados na 

parte inferior, regularmente distanciados entre si (Figura 2). As barreiras mais leves pesam cerca de 4 kg/m. 

Vantagens: 

 Elevada confiabilidade; 

 Robustas; 

 Lançamento rápido e fácil; 

 Custos reduzidos; 

 Barreiras leves ocupam menos volume. 

 
Limitações: 

 Reduzida eficácia com ventos e correntes médios e fortes; 

 Afetadas pela ondulação e pouco flexíveis verticalmente; 

 Reduzida contenção quando rebocadas; 

 Volume de armazenamento para barreiras mais pesadas. 
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Figura 2. Barreira tipo “fence” 
 
3.2 Barreiras Tipo "CORTINA" (CURTAIN) 

  
São barreiras em que o flutuador é cilíndrico, formando uma ou mais câmaras cheias de ar ou de um 

material sólido flutuante. São ligadas entre si por uniões especiais, chamados conectores. Quando lançadas 

em grandes quantidades é necessário um (01) ferro de fundear a cada 50 m ( valor médio), este intervalo 

poderá ser aumentado se as condições de vento e correntes forem favoráveis ou reduzido se desfavoráveis. Os 

ferros são normalmente de 20 a 30 kg. 

 Podem ser considerados 2 tipos, de acordo com o elemento de flutuação: 

 flutuação sólida; 

 flutuação por ar (infláveis). 

 
3.2.1 Barreiras Tipo "CORTINA COM FLUTUAÇÃO SÓLIDA"  

 
É constituída por câmaras cheias com poliuretano expandido, poliestireno ou cortiça, (Figura 3). 

Os diâmetros de flutuadores mais utilizados são: 8”, 9”, 12” e 15”. As barreiras do tipo cortina pesam 

entre e 5 e 8 kg/m. 

Vantagens: 

 Elevada confiabilidade mesmo com danos estruturais 

 Lançamento rápido e fácil; 

 Bom comportamento com ventos e correntes médios e fortes; 

 Boa contenção quando rebocadas. 

Limitações: 

 Volume elevado; 

 Pouco flexíveis verticalmente para ondulação elevada; 

 Manuseio difícil para barreiras dotadas de flutuadores de maior diâmetro. 
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Figura 3. Barreira tipo cortina de flutuação sólida 

 
 
3.2.2 Barreiras TIPO "CORTINA COM FLUTUAÇÃO POR AR"- (INFLÁVEIS)  

 
Conhecidas como barreiras AIRFENCE. O elemento de flutuação é constituído por câmaras infladas 

com ar, através de insufladores portáteis (Figuras 4 e 5). 

Vantagens 

 Reduzido espaço de armazenagem; 

 Facilidade de manuseamento; 

 Bom comportamento com correntes e ventos médios e fortes; 

 Bom comportamento com ondulação; 

 Boa contenção quando rebocadas. 

Limitações: 

 Confiabilidade reduzida por perderem flutuabilidade se perfuradas. 

 Necessidade de acompanhamento de insuflador de ar que tenha compatibilidade com os 

adaptadores das barreiras. 

 
 

Figura 4. Barreira inflável com lastro de água 
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Para o enchimento das barreiras de flutuação por ar são utilizados insufladores de ar normalmente 

portáteis como o da figura 5. 

 
 

 
 

Figura 5. Insufladores portáteis para enchimento de barreiras infláveis. 
 
4. BARREIRAS PARA MARGENS 

 
São as barreiras de praias, zonas costeiras e margens, sendo mais conhecidas como barreiras 

Shorefence. 

São barreiras constituídas por um elemento de flutuação inflável e por duas (02) câmaras inferiores 

que são cheias de água e que constituem a saia da barreira e o seu lastro (Figura 6). Podem se apresentar em 

segmentos de dimensões variadas (20, 30 ou até 50 m).  Os modelos mais utilizados possuem 20 m de 

comprimento. São ligadas entre si por uniões especiais. 

As barreiras podem ser transportadas em sacos de lona. Para este tipo de barreira é considerado um 

peso médio de 7 kg/m. Devem vir acompanhadas de insuflador de ar e motobomba  ( figura 7) com 

respectivos adaptadores para enchimento das câmaras. 
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Figura 6. Barreiras de margens 
 

São normalmente aplicadas nos extremos das barreiras normais (tipo fence ou cortina) quando uma 

das extremidades de uma barreira é colocada próximo da praia, margens ou de outras zonas costeiras. 

Quando a maré baixa a barreira assenta na praia. As duas câmaras de água permitem que a barreira se 

apóie na areia, mantendo a sua forma, e impedem a passagem do produto na zona da linha de água. Quando a 

maré sobe a barreira fica flutuando pela impulsão da câmara de ar e as duas (02) câmaras de água servem de 

saia e de lastro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Motobomba para enchimento das câmaras de água. 

 
 

Vantagens: 

 Reduzido espaço de armazenagem quando armazenadas em sacos de lona; 

 Boa contenção na proteção de praias, zonas costeiras e margens; 

 Bom comportamento com correntes e ventos médios e fortes. 

 Limitações: 

 Confiabilidade reduzida por perderem capacidade de contenção se perfuradas; 

 Grandes dificuldades para movimentação após enchimento das câmaras de água; 

 Necessita de acompanhamento de insuflador de ar e motobomba que tenha compatibilidade com 

adaptadores das câmaras das barreiras; 

 Requer boa capacitação da equipe e um tempo maior de operação para lançamento; 
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 Não podem ser rebocadas. 

 
4.1 Barreiras em Sacos Flutuantes Rebocáveis 

 
São as barreiras acondicionadas em sacos especiais que podem ser rebocadas até a mancha de óleo e 

lançadas (Figura 8), sendo conhecidas como barreiras de sacos. 

São armazenadas em sacos, dispostos sob palets especiais, em conjuntos que variam de 150 a 300 m 

por saco, em função da altura total da barreira. 

Os sacos podem ser lançados para a superfície da água por meio de uma embarcação rápida, que os 

estende e os reboca com uma velocidade média de 15 nós até o local de operações, podendo ser fundeada, 

caso necessário. 

. 

 
Figura 8. Barreiras em saco flutuante rebocável 

 
 

Na figura 9 é apresentado o esquema de lançamento das barreiras de sacos flutuantes. 

                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Esquema de operação 
 

 
 
 

Vantagens: 

 
 Podem ser rebocadas até o local onde se encontra a mancha de óleo; 
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 Menor tempo de operação quando o saco se encontra ligado à embarcação que irá efetuar o 

lançamento; 

 Bom comportamento com ventos e correntes médios e fortes; 

 O cerco poderá ser efetuado com apenas uma embarcação, deste que a outra extremidade seja 

fundeada; 

 Boa contenção quando rebocadas. 

 
Limitações: 

 
 Maior volume de armazenamento; 

 Necessita de empilhadeira ou similar para movimentação do conjunto e posicionamento até o 

local do lançamento; 

 Necessita de embarcação rápida e velocidade adequada para lançamento; 

 Necessita de meios e esforços adicionais no recolhimento para facilitar a retirada do saco e da 

barreira da água; 

 Requer boa capacitação e coordenação da equipe que irá participar do cerco a mancha de óleo. 

 
 
4.2 Barreiras Absorventes  

 
São barreiras fabricadas em materiais absorventes que se destinam a uma absorção do produto 

vazado.  

São fabricadas em tiras de polipropileno, com diâmetro de 120 ou 200 mm, envolvidas por uma tela 

com abertura. São dotadas de conectores de engate rápido nas extremidades, tendo cada peça um 

comprimento de 3 metros, que são ligadas entre si através de conectores. (Figura 10). 

 

 
 

Figura 10. Barreiras absorventes operando em um rio em conjunto com recolhedor skim pack 
 

 

Vantagens: 
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 Boa capacidade de absorção sendo mais utilizada em pequenos derrames ou operando em 

conjunto com barreiras de contenção; 

 Facilidade de manuseio; 

 Pode ser operada a partir de pontos em terra ou de embarcações de apoio. 

 
Limitações: 

 
 Maior volume de armazenamento; 

 Requer cuidados especiais no armazenamento (proteção contra intempéries); 

 Apresentam baixa resistência; 

 Contribuem para o aumento da geração de resíduos; 

 Comportamento comprometido na presença de correntes e ventos médios e fortes; 

 Comportamento comprometido na presença de ondulação. 

 

 
Figura 11. Barreiras absorventes de tiras de polipropileno 

 
5. DIMENSIONAMENTO DAS BARREIRAS 

 
De um modo geral as barreiras têm uma altura total (borda livre + calado) variável, de acordo com o 

local de utilização. A borda livre é de modo geral inferior ao calado. 

No geral as dimensões das barreiras para as várias aplicações são apresentadas na Tabela 1, abaixo. 

 

 

 

Tabela 1. Dimensões de Barreiras em Diferentes Ambientes 
Ambiente Altura Total 

Águas interiores, rios, lagos, lagoas etc. 400 -   700 mm 
Portos pequenos e abrigados (utilização interior) 700 -   900 mm 
Portos grandes e desabrigados 900 - 1200 mm 
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Águas costeiras 1200 - 1800 mm 
Mar alto 1400 - 2300 mm 

 
6. COMPORTAMENTO DAS BARREIRAS 

 
A eficácia de uma barreira é largamente afetada por ventos, ondas e correntes, podendo em certas 

circunstâncias, deixar escapar os hidrocarbonetos por cima (borda livre) ou por baixo (saia) da barreira 

(Figura 12). 

 
Figura 12. Comportamento das barreiras 

 
 

Os ventos e a ondulação são responsáveis pela primeira situação, enquanto que pela segunda são as 

correntes. Na prática têm-se verificado que as barreiras perdem a sua eficácia em presença de ventos de 

intensidade superior a 20 nós, podendo mesmo ocorrer avarias na sua estrutura com ventos entre 20 e 40 nós. 

Estes fenômenos tanto sucedem com barreiras fundeadas como ao serem rebocadas. 

Os principais parâmetros que determinam a eficácia de uma barreira são o seu comprimento, a sua 

resistência e rigidez longitudinal, o calado e a borda livre. Os materiais de construção da barreira e o seu 

comportamento na água, também são importantes. 

As correntes, devido à sua velocidade e direção, são uma das principais causas de ineficácia das 

barreiras. À medida que a corrente diminui o volume de hidrocarbonetos contidos, mantém certa estabilidade. 

Quando ela aumenta, a película concentra-se atingindo a "velocidade crítica" e em conseqüência, os 

hidrocarbonetos passam sob a barreira. 

Esta "velocidade crítica", que varia com a viscosidade e a densidade dos produtos derramados, situa-

se normalmente em torno de 0,7 nós (0.35 m/s), com a corrente perpendicular à barreira, em locais de pouca 

altura de coluna d’água (inferior a 5 vezes o calado da barreira), dá-se uma aceleração da corrente que levará 

à ocorrência prematura do fenômeno. De um modo geral as barreiras apenas se revelam eficazes para valores 

de correntes situados entre 0,5 e 1,5 nós. 

Dado que o aumento da saia não resolve o problema, a única maneira será posicionar a barreira de 

maneira a formar um ângulo agudo com a direção da corrente. Poderá ser utilizada, a título de orientação, a 

Tabela 2, abaixo. 
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Tabela 2. Angulação de barreiras em função das correntes 

Para correntes de: 
Ângulo da Barreira 

(graus) nós m/s 

0,7 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 

0,35 
0,5 
0,75 
1,0 
1,25 
1,5 

90 
45 
28 
20 
16 
13 

 
 

Por outro lado, devido à ação de correntes fortes a saia será inclinada, diminuindo, por conseguinte, a 

sua capacidade de retenção. O ângulo de inclinação numa dada corrente dependerá de parâmetros 

construtivos da barreira, tais como a altura da saia e o peso do lastro.  A título de exemplo, tem sido 

constatado que uma inclinação da ordem dos 15º pode dar lugar a perda de 50% da capacidade de retenção. 

Velocidades de correntes entre 4 e 6 nós poderão causar danos na estrutura das barreiras. 

Se a barreira não acompanhar suavemente a ondulação, poderá ter tendência para submergir, 

possibilitando assim à fuga dos hidrocarbonetos acima dela. 

 
7. OPERAÇÃO DAS BARREIRAS 
 

As barreiras são lançadas de modo a que se impeça o espalhamento dos hidrocarbonetos na 

superfície da água. Deve ser posicionada o mais próximo possível da origem do derrame. É importante dar 

início as ações de recolhimento imediato dos hidrocarbonetos confinados, uma vez que a barreira apenas é 

capaz de impedir o seu movimento e fuga da área restrita durante um período limitado. 

 
7.1 Modos de Utilização 

 
O modo como se utiliza uma barreira ou como é selecionada depende de múltiplos fatores, tais como: 

localização e dimensão do derrame, o seu movimento, condições meteorológicas, condições hidrológicas, 

geometria do terreno e configuração do plano de água e prioridades de proteção. 

 
De acordo com estes fatores as barreiras podem ser usadas para contenção, deflexão, proteção e 

recolhimento. 

 
7.2 Vedação de Margens 
 

Para a vedação das margens podem ser utilizadas barreiras do tipo Shorefence ( Figura 13) quando 

não existem barrancos ou a instalação de barreiras no sentido da corrente ao longo da margem , quando a 

profundidade permitir ( Figura 14). 
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Figura 13. Barreira Shorefence                                   Figura 14. Estaqueamento na margem 
 
 
7.3 Modelos de Arranjos 
 

As barreiras podem ser colocadas em contenção ou deflexão (Figura 15). 

É importante ressaltar que o simples fato de se possuir barreiras de contenção não resolve o problema 

da contenção, pois é necessário ter em mãos recursos adicionais como cabos, bóias e poitas, em quantidade 

suficiente para a utilização que se necessite. Deve-se ainda, seguir na prática as mesmas orientações para 

embarcações, levando-se em consideração aspectos pertinentes como a segurança de navegação, segurança 

ao equipamento e ao uso adequado de poitas, bóias e cabos.  

Em um esforço para se evitar o espalhamento e aumentar a taxa de contenção, longas barreiras de 

300 metros ou mais podem ser rebocadas em configurações de "U", "V" ou "J", utilizando duas embarcações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFIGURAÇÕES - BARREIRA  águas interiores

1. CATENÁRIA OU “U”
CORRENTE < 0,7 NÓS

2. Barreira Dupla
com areia de
sacrifício.
Corrente > 0,7 NÓS

CONFIGURAÇÕES - BARREIRA  águas interiores
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Figura 15. Posicionamento de barreiras (fonte: Cetesb, 2002) 
 
 
 

7.4. Ancoragem da Barreira 
 
 

As barreiras deverão ser fundeadas com ferros devidamente espaçados, sendo o espaçamento função 

da força exercida nas barreiras. Como sugestão os espaçamentos devem ser a cada: 

 30 a 40 metros para correntes fracas 

 15 a 20 metros para correntes fortes  

 Os ferros mais adequados são os ferros tipo "DANFORTH", cuja capacidade de presa é dada na 

seguinte tabela de ferros tipo: 

 

 

 

 

Tabela 3. Tipos de ferros de Ancoragem 
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Outro aspecto importante a ser considerado dá-se com a utilização de uma linha de ancoragem 

correta, de modo a garantir que os ferros ou poitas tenham a máxima capacidade de presa. Uma linha de 

ancoragem correta tem 5 vezes a profundidade do local de ancoragem. É ainda importante a utilização de um 

comprimento de corrente, que pode ser normalmente equivalente a profundidade. (Figuras 16 e 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Sistema de ancoragem 
 
 

 
 

Figura 17. Sistema de ancoragem 
 
 

Os ferros poderão ser substituídos por poitas embora estas sejam mais utilizadas em ancoragens 

permanentes. De um modo geral o seu peso deverá ser três (03) vezes superior à sua capacidade de presa. 

Peso do Ferro 
(Kg) 

Força de Presa 
(Kg) 

Areia Cascalho Argila 

15 
 

25 
 

35 

200 
 

350 
 

600 

250 
 

400 
 

700 

 
300 

 
500 

 
700 
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7.5. Meios Necessários Para Lançamento das Barreiras 
 
7.5.1. Equipamento 

 
É geralmente necessária uma embarcação, cuja potência varia com as condições do local e corrente e 

com as quantidades de barreiras e suas características principais (borda livre e calado da barreira). 

 
7.5.2. Valores Médios 

 
100 metros de barreiras de contenção de 800 mm de altura total: 

 
 Condições locais boas, corrente e vento fraco - embarcação de 75 HP; 

 Condições locais adversas, corrente e vento com alguma intensidade (0.6 a 1,5 m de ondulação, 

vento de 10-20 km/h) - embarcação de 100 HP. 

 Condições locais adversas, corrente e vento mais fortes (> 1,5 m de ondulação e vento > 10-20 

km/h - embarcação de 150 HP. 

 
De um modo geral os botes de borracha e as embarcações semi-rígidas podem apresentar dificuldade 

em manter um rumo, principalmente quando há forças importantes (vento e/ou corrente) sobre a barreira. São 

preferíveis embarcações de deslocamento em vez de embarcações planantes. 

Devem levar pelo menos 2 homens, de preferência 3 se houver necessidade de efetuar muitos 

lançamentos de ferros para fundear. 

Devem levar sempre sistemas de comunicação com terra e coletes salva-vidas. 

 
 

7.6. Técnicas de Lançamento 
 

As técnicas de lançamento típicas e de maior utilização são as seguintes: 

 
7.6.1. Em Forma de Círculo  

 
Esta técnica, normalmente limitada a águas interiores e águas calmas ou áreas abrigadas, deverá ser 

utilizada imediatamente após o derrame de hidrocarbonetos, quando a vazão de descarga é ainda reduzida e 

quando não se façam sentirem correntes e ventos significativos. 

O comprimento da barreira utilizada deverá ser, pelo menos, três vezes o comprimento da plataforma 

flutuante originária do derrame. 

Quando se trata de uma fonte de poluição terrestre, a linha de terra poderá ser considerada como 

parte constituinte da barreira (Figura 18) 
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Figura 18. Barreira em forma de circulo para derrame em terra 

 
7.6.2. Em Canais e Rios  

 
Em canais ou rios estreitos o espalhamento dos hidrocarbonetos, poderá ser evitado, mediante o 

lançamento de barreiras em ângulo apropriado, a partir das margens, cuja abertura será em função da 

velocidade da corrente. 

Esta técnica deverá prever uma abertura entre as extremidades das barreiras situadas no eixo do canal 

ou rio, de forma a permitir a passagem do tráfego marítimo. 

Deverão ser tomadas medidas cautelares para evitar que os hidrocarbonetos escapem através das 

extremidades, ligadas aos pontos de fixação das barreiras em terra, tendo em conta a amplitude das marés 

(Figura 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19. Posicionamento de barreiras num canal 

 
 

7.6.3. Em Deflexão 
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Caso as condições não permitam que o derrame possa ser contido no local do incidente, os 

hidrocarbonetos deverão ser desviados de áreas sensíveis ou conduzidos para zonas adequadas à sua recolha 

(zonas de sacrifício Vide Mapas de Sensibilidade). Para tal as barreiras deverão ser dispostas de maneira a 

formar um ângulo apropriado com o sentido do fluxo da corrente (Figura 20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 20. Barreira posicionada em deflexão desviando a recolha para margem. 
 

7.6.4. Rebocadas  
 

Sempre que a intensidade do vento ou a velocidade da corrente seja muita elevada, ou no caso dos 

hidrocarbonetos já se encontrarem muito dispersos, não permitindo que a contenção se faça de modo estático, 

as barreiras poderão ser rebocadas a baixa velocidade, normalmente inferior a 1 nó. Esta técnica é 

preferencialmente utilizada no alto mar e correspondente ao modo de utilização dinâmica acima citada 

(Figura 21). 

 
 

Fig. 27- Barreira rebocada por duas embarcações e uma terceira embarcação realizando a 
operação de recolha. 

 
 
7.6.5. Em Deriva Livre 
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No caso da velocidade da corrente ser muito elevada, ou em locais de águas de tal modo profundas 

que não permitam que as barreiras sejam fundeadas, poderá se tentar circundar os hidrocarbonetos por meio 

de barreiras flutuando livremente, enquanto se processa a recolha do produto. 

A velocidade da deriva das barreiras poderá ser reduzida mediante a utilização de âncoras de alto 

mar, segmentos de corrente ou outros materiais conforme a profundidade das águas. 

 
 

7.6.6. Em Fileiras Múltiplas 
 

Se os hidrocarbonetos tiverem tendência para escapar através de uma barreira, poderá se tornar 

necessário proceder ao lançamento de duas ou mais fileiras de barreiras em reforço da primeira, separadas 

entre si por distâncias adequadas. 

No caso da velocidade da corrente ser de tal modo elevada que provoque a inclinação das barreiras, a 

distância entre elas deverá situar-se entre 1 e 5 metros, de forma a que os hidrocarbonetos sejam retidos pelas 

barreiras secundárias. 

8. LINHAS DE ORIENTAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS BARREIRAS 
 
 

Enumeram-se a seguir algumas linhas de orientação a observar no lançamento, para que este decorra 

com o mínimo de esforço e sem avarias: 

 
 Antes do lançamento, tanto de terra como a partir do convés de uma embarcação, deve ser 

estimado o comprimento aproximado de barreira necessário e executadas as uniões adequadas de 

um modo tão completo quanto possível. 

 Logo que a barreira esteja pronta deve ser lançada e rebocada por uma embarcação para o local. A 

posição final será garantida usando âncoras ou poitas adequadas. 

 Para evitar o arrastamento dos cabos de fundear, devido ao movimento das ondas, eles deverão ter 

o comprimento de pelo menos cinco vezes a profundidade da água. 

 Quando se utiliza uma barreira para contenção dos hidrocarbonetos ou para proteção de uma área 

sensível, deve-se prestar toda a atenção à extremidade junto à margem para evitar a passagem dos 

hidrocarbonetos. 

 Pode ser poupado muito tempo, se for possível colocar previamente pontos fixos para fundear, em 

áreas para as quais esteja prevista proteção por barreiras. 

 Deverá existir um plano prévio para o lançamento das barreiras, que tenha em linha de conta o 

tipo de hidrocarbonetos derramados, a origem do derrame, quantidades envolvidas, extensão do 

espalhamento, sensibilidade ambiental, etc. Na elaboração do plano deverão também ser 

considerados outros fatores, tais como o local de lançamento, os tipos de barreiras e 
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comprimentos disponíveis, as técnicas de lançamento, a disponibilidade, a prontidão das 

embarcações auxiliares, etc. 

 Evitar que as barreiras sejam lançadas a granel após a sua chegada ao local do derrame de forma a 

não provocar torções. 

 O lançamento das barreiras a partir de pequenas embarcações deve ser feito com ajuda manual e 

cuidadosamente executada. 

 
 

9. MANUTENÇÃO DAS BARREIRAS 
 

O movimento contínuo de uma barreira, devido à agitação da água e à ação do vento, provoca 

desgaste e eventualmente ruptura nos materiais de construção. Os cabos de fundear, em presença de correntes 

muito fortes que provoquem o arrastamento dos ferros ou poitas, também estão sujeitos a desgastes. Estes 

desgastes e rupturas podem significar, pelo menos, que a barreira se moveu da sua posição inicial. Na pior 

das hipóteses tais danos podem resultar numa destruição total da barreira. 

Os componentes mais importantes das barreiras, que regularmente devem ser examinados para 

mantê-las intactas e operá-las de maneira eficiente, são os seguintes: 

 
9.1. Barreiras (Desgaste e Ruptura) 

 
Inspecionar com regularidade tendo em vista a detecção de possíveis danos: 

 Compartimentos de flutuação; 

 Uniões de ligação; 

 Ligações de lastro; 

 Pontos de amarração; 

 Estado da barreira, que pode ser afetada por detritos flutuantes e cargas alijadas à água; 

 Seções sujeitas a cargas elevadas por ação de fortes correntes. 

 

9.2. Sistemas de Fundear 
 

 Quando possível, inspecionar todos os cabos de fundear para assegurar a não existência de desgastes 

ou danos excessivos. 

 No caso da existência de uma deformação excessiva da configuração da barreira, inspecionar a 

fixação dos ferros, ou a posição das poitas, e voltar a colocá-los. 

 
Para prolongar a duração útil das barreiras e para assegurar que se encontrem sempre prontas para 

utilização imediata, é importante que elas sejam recolhidas, mantidas e armazenadas de modo adequado. 

As barreiras requerem normalmente ações de limpeza após a sua utilização, o que poderá ser 

relativamente difícil em relação a alguns modelos. Os produtos mais utilizados na sua limpeza são 
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normalmente os desengraxantes. Deve ser assegurado que o seu uso é compatível com os materiais de 

construção da barreira e com as normas ambientais. As ações de limpeza das barreiras devem ser realizadas 

em locais pré-determinados e ambientalmente adequados para este fim, evitando-se contaminação do 

ambiente pelos resíduos gerados pela limpeza. 

Numa inspeção global deve ser verificado o estado geral da barreira, as condições do flutuador, 

uniões e dispositivos de lastro, bem como todos os acessórios relacionados com a sua fixação (amarrações e 

equipamentos de fundear). 

Devem existir conjuntos de reparação para resolver pequenas avarias. 

 
10. FATORES RELEVANTES PARA UTILIZAÇÃO DAS BARREIRAS 

 
Ante a necessidade de utilização das barreiras, os principais fatores levados em consideração são os 

seguintes: 

 
 Determinação de prioridades na proteção; 

 Decisão sobre a(s) área(s) a serem protegidas, tanto por barreiras rebocadas como por barreiras 

fundeadas; 

 Obtenção da máxima informação possível sobre correntes, ventos e marés; 

 Cálculo das forças que se exercem nas barreiras; 

 Seleção de pontos adequados para fundear ou meios de reboque; 

 Avaliação da resistência, facilidade e velocidade de lançamento; 

 Facilidades de manutenção e reparo; 

 Disponibilidade de meios de armazenagem adequados; 

 Seleção dos tipos de barreiras disponíveis mais adequados para os fins em vista; 

 Treino intenso do pessoal e manutenção do seu grau de preparação através de exercícios práticos; 

 Apreciação das limitações das barreiras disponíveis na contenção dos hidrocarbonetos e 

preparação de meios de improvisação sempre que se torne necessário. 
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ANEXO XVII – TÉCNICAS DE RECOLHIMENTO 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A recolha de hidrocarbonetos derramados na superfície das águas é efetuada por meio de 

equipamentos denominados recolhedores ou "skimmers". Estes equipamentos são concebidos de 

forma a não alterarem de modo sensível às características físicas e químicas dos hidrocarbonetos. 

O melhor tipo de recuperadores e a melhor técnica a ser utilizada, dependem 

essencialmente da natureza dos hidrocarbonetos, do volume a recolher, da localização do 

derrame e das condições ambientais presentes no local.  

Qualquer que seja o seu tipo, os recolhedores funcionam com maior eficácia em camadas 

espessas de hidrocarbonetos devendo ser mantidos na zona de interface hidrocarbonetos/água 

para que sejam obtidos os melhores resultados.  

A seleção de recolhedores deve levar em conta as características físico-químicas do 

produto a ser recolhido, considerando a viscosidade, densidade, grau de aderência dos 

hidrocarbonetos a recolher, bem como qualquer alteração destas propriedades. 

 
 

2. TÉCNICAS DE UTILIZAÇÃO DOS RECOLHEDORES 
 

A fim de se obter uma melhor performance na recolha do produto derramado na 

superfície da água, os recolhedores devem atuar em conjunto com barreiras de contenção, cuja 

finalidade principal é retardar o espalhamento e conter o produto derramado e, por conseguinte, 

aumentar sua concentração de forma a facilitar a recolha. 

Os recolhedores podem ser partes integrantes de embarcações especializadas, ou 

operados a partir de terra ou de meios flutuantes. 

 

2.1 Recuperação de Hidrocarbonetos 
 

O processo de recuperação tem por objetivo recolher a maior quantidade possível dos 

hidrocarbonetos derramados e espalhados na superfície das águas. A operação de recolha deverá 

ser posta em prática imediatamente a seguir à ocorrência do derrame e, se possível, antes que o 

produto derramado atinja a margem de rios, lagos e lagoas. 

O processo de recolhimento mais utilizado em águas marinhas é do tipo Contenção/ 

Recolhimento. 
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Neste processo de Contenção/Recolha, que pode ser efetuado de modo estático 

(recolhedor sem movimento) ou dinâmico (recolhedor em movimento), os hidrocarbonetos são 

confinados por meio de barreiras de contenção. O produto recolhido é armazenado a bordo de 

uma embarcação ou em tanques infláveis flutuantes e a seguir, transferido para terra. 

O modo de recuperação estático (figuras 1 e 2), devido à ação dos ventos e correntes 

sobre as barreiras, muitas vezes dificulta sua manutenção numa posição estável, apenas se tem 

mostrado eficaz em zonas onde se faz sentir uma corrente fraca, não superior a 1,5 nós e em 

situações em que a velocidade do vento é aceitável. 

Por outro lado, em locais onde a ondulação é superior a dois (02) metros, a eficácia da 

maior parte dos recolhedores do tipo estático pode ser comprometida. 

 

 

 

Figura 1. Recuperação em modo estático 

 

 

Figura 2. EGMOPOL Operando no modo de recuperação estático 
 

1-Cabeça recolhedora  
2- Tq de decantação 
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No modo de recuperação dinâmico, em águas interiores, podem ser utilizados dois 

sistemas: 

2.1.1. Uma Única Embarcação 
 

Este sistema consiste numa embarcação equipada com direcionadores de fluxos na proa, 

fazendo com que esta vá de encontro a mancha de óleo, sendo o óleo direcionado para dentro do 

tanque através de recolhedores tipo escovas ou de esteira oleofílica, podendo também se 

posicionar no seio de uma barreira favorecendo seu recolhimento (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Modo de recuperação dinâmico com uma única embarcação 
 

 
2.1.2. Duas Embarcações 
 

Neste sistema a barreira é rebocada pelas extremidades e mantida em forma de "J" por 

duas embarcações. Os hidrocarbonetos por ela contidos são recolhidos por meio de um 

recolhedor colocado na parte interior da curva do "J" e operado a partir de uma das embarcações 

que também faz a armazenagem do produto, ou utiliza tanques infláveis e/ou flutuantes para esse 

fim (Figura 4).  
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Figura 4. Modo de recuperação dinâmico com duas embarcações (barreira em “J” e uma 

das embarcações com recolhedor) 
 
 
 

2.1.3. Três Embarcações 
 

Este sistema em águas interiores pode ser posto em pratica por três processos. 

No primeiro processo a barreira é rebocada em forma de "V" por duas embarcações. Os 

hidrocarbonetos contidos são recolhidos por meio de um recolhedor, colocado na zona do vértice 

da barreira, operado a partir da terceira embarcação que também faz a armazenagem provisória 

do produto em tanques próprios ou através de tanques infláveis e/ou flutuantes (Figura 5).  
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Figura 5 - Modo de recuperação dinâmico com três embarcações 

 Barreira rebocada em “V”por duas embarcações e Recolha pela terceira embarcação 
 

 

No segundo processo a barreira é rebocada em forma de "U" por duas embarcações. Os 

hidrocarbonetos por ela contidos são recolhidos pela terceira embarcação equipada com 

recolhedores e transferidos para os seus tanques de armazenagem (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Modo de recuperação dinâmico com três embarcações 

Barreira rebocada em “U”por duas embarcações e Recolha pela terceira embarcação 
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2.1.4. Modo de Recuperação Dinâmica com Três Embarcações 

 
No terceiro processo a barreira é rebocada em forma de "U" por duas embarcações. Os 

hidrocarbonetos contidos pela barreira, já concentrados, que conseguem escapar através da curva 

do “U” são recolhidos pela terceira embarcação, pelo sistema já descrito em que é utilizada uma 

única embarcação (Figura 7). 

 

 

 

 
 

Figura 7 - Modo de recuperação dinâmica com três embarcações Barreira em “U 

“rebocada por duas Embarcações a 1 – 2 nós Os hidrocarbonetos que escapam da barreira 

são recolhidos por uma terceira embarcação em Recolha Direta 
 

O efeito da ondulação contra os recolhedores de grandes dimensões pode ter interferência 

no fluxo dos hidrocarbonetos para o seu elemento de recuperação. Por este fato, ele terá que ser 

habilmente mantido na posição correta em função da agitação das águas. 

As embarcações utilizadas nestes sistemas de recolhimento devem ter boa 

manobrabilidade, de forma a permitir o seu rápido posicionamento no local ideal de operação e 

nele permanecer, mesmo em situações em que o vento e corrente sejam os mais desfavoráveis. 

A prática tem demonstrado que a eficácia da recuperação poderá ficar comprometida caso 

não haja uma coordenação eficaz quando o sistema utiliza mais do que uma única embarcação, 

portanto com funções de contenção, recolha e armazenagem do produto derramado.  A eficácia 
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deste sistema tem-se revelado satisfatória em condições de ondulação de até 60 cm e ventos de 7 

a 10 nós, podendo inclusive, ser utilizado para a recuperação de hidrocarbonetos de elevada 

viscosidade, mas com grandes quantidades de água. 

Uma das grandes dificuldades neste tipo de operações consiste nas ações de controle dos 

movimentos e atividades das embarcações. Por este fato as embarcações terão de estar equipadas 

com sistemas de comunicações adequados à situação ou, alternativamente e com maior 

vantagem, recorrer à utilização de helicópteros que podem operar a partir de uma base próxima 

do local do derrame. 

A utilização destes processos de recuperação depende fundamentalmente da 

disponibilidade de embarcações com características adequadas às operações, incluindo 

capacidades de armazenagem e devidamente preparados para receber e operar os equipamentos 

necessários e indispensáveis (por ex: barreiras, recolhedores, bombas de transferência e tanques 

de armazenamento provisório). 

 

2.2. Outros Aspectos na Recolha de Hidrocarbonetos 
 

Existem diversos tipos de recolhedores especialmente adaptados às condições particulares 

que se verificam em águas calmas e abrigadas e que se distinguem pela sua configuração e 

princípios de funcionamento. 

Para a escolha e utilização dos recolhedores torna-se necessário avaliar, antes de tudo, as 

características da zona de águas interiores e do mar que deverá ser tratada e a natureza e volume 

do produto a ser recolhido. 

Quanto ao primeiro aspecto, deverá se conhecer a área envolvida, possibilidade de 

confinação do produto, facilidades de acesso e movimentação na zona, existência ou não de 

marismas ou zonas pantanosas e ainda as condições ambientais. 

No que se refere à natureza do produto a ser recolhido é importante conhecer as suas 

propriedades, em particular a densidade, a viscosidade e o grau de inflamabilidade, bem como a 

presença ou não de detritos sólidos. 

Devem-se reunir também, dados e informações quanto aos aspectos relativos à 

armazenagem intermediária, meios de transporte, possibilidade de colocação dos equipamentos 

em operação e sua manutenção. 
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Além disso, é importante saber a disponibilidade de recursos e sua qualificação, de meios 

materiais complementares (por ex. barreiras, embarcações, fontes de energia, bombas e barcaças 

ou reservatórios) e ainda a existência de instalações para tratamento e/ou eliminação dos 

produtos recolhidos. 

As embarcações com sistemas de recolhimento integrados e com propulsão própria são 

relativamente eficazes para utilização em águas calmas e abrigadas. 

 
Os hidrocarbonetos que, juntamente com outros materiais flutuantes, têm tendência a 

acumular-se em determinados locais ao longo das margens devido à ação do vento e da 

movimentação das águas nestas condições, poderão ser facilmente confinados e concentrados 

mediante a utilização de barreiras. Nestes locais, geralmente denominados por pontos de recolha 

ou área de sacrifício, é que deverão ser postos em funcionamento as embarcações acima citadas 

e, com maior facilidade, recolhedores operados a partir de terra, desde que existam acessos 

próximos. 

Durante a utilização dos recolhedores deverão ser tomadas todas as precauções para 

evitar que neles se acumulem detritos sólidos, uma vez que, além de reduzirem a sua eficácia, 

poderão causar-lhes sérias avarias. 

Sempre que a quantidade de hidrocarbonetos a serem recuperados seja pequena, as 

operações devem ser realizadas em intervalos, de modo a evitar um excesso de recolha de água. 

No caso da camada de hidrocarbonetos apresentar uma grande espessura, a taxa de recolha é 

calculada em função da capacidade da bomba de transferência, que por sua vez é dependente da 

viscosidade dos hidrocarbonetos. Dado que o aumento de viscosidade é devido à formação de 

emulsões água-em-óleo, poderá ser avaliada a utilização de produtos desemulsificantes de forma 

a facilitar o processo de transferência. 

Após a sua utilização, os recolhedores devem ser devidamente descontaminados e 

verificados, com vistas à detecção de quaisquer desgastes ou avarias. Para este fim, poderá ser 

utilizada água aquecida ou desengraxantes sendo desaconselhável o uso de produtos químicos 

nos recolhedores de cordões ou de discos oleofílicos. 

 
2.2.1. Condições de Operação e Utilização de Embarcações e Barreiras 

 
As condições de operação são as seguintes: 

 
 Vento inferior a 10 nós (cerca 18 km/h); 
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 Brisa suave; 
 
 Altura máxima das ondas de 1 metro com uma altura normal de 0,6 metro. 

 
As embarcações a serem utilizadas devem possuir as seguintes características mínimas: 

 
 Velocidade mínima de governo: 0,5 a 1 nó; 

 Potência mínima conforme item 3; 

 Embarcação deslocante com calado proporcional e adequado ao local, e boa 

manobrabilidade. 

 
A manobrabilidade melhora normalmente nas embarcações com duas (02) hélices, passo 

variável e com a existência de propulsores de proa. 

De um modo geral, os rebocadores, arrastões e traineiras, são utilizáveis nesta operação. 

Para que embarcações deste tipo possam operar, é necessário que o local das operações 

tenha profundidade suficiente para permitir a utilização de embarcações deste porte. 

Maiores detalhes a cerca dos meios de lançamentos de barreiras são apresentados no 

Anexo XVI - Técnicas de Contenção. 

No que se refere às barreiras a serem utilizadas, para este tipo de operações são indicadas 

as do tipo cortina, ou seja, barreiras constituídas por um flutuador cilíndrico e saia. O flutuador 

pode ser do tipo flutuação sólida ou inflável. 

Em princípio a quantidade de barreiras a ser utilizada deve estar compreendida entre 100 

e 200 metros. 

A barreira a ser utilizada deve ser a de maior altura total que esteja disponível. 

 

 

2.2.2. Determinação da Potência das Embarcações (Cálculo das Forças Exercidas Pela 

Barreira) 

 
As forças exercidas pela barreira são calculadas utilizando as seguintes fórmulas: 

 
   F(total)  =  F(devida ao deslocamento)  +  F(devida ao vento) 

   F(devida ao deslocamento) = Fd = K x Ai x Vd
2, em kg 

   K = 26 

   Ai = Área imersa = l x c (m2) 
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   L = comprimento da barreira em metros 

C = calado da barreira em metros (altura entre a linha de flutuação e a 

parte inferior da barreira) 

   Vd = Velocidade do deslocamento em relação à água 

NOTA: Em princípio esta velocidade deve situar-se na ordem de 0,5 a 1 

nó com um máximo de 1,5 nós. 

 
No caso de se verificar uma corrente forte é aconselhável fazer a operação a favor da 

corrente, em especial quando as embarcações têm velocidades mínimas de governo superiores às 

velocidades aconselháveis. 

 
   F(devida ao vento) = Fv = K x Ae x (Vv/40)2, em kg 

   K = 26 

   Ae = Área emersa = l x b (m2) 

l = comprimento em metros 

b = borda livre em metros (altura desde a linha de flutuação e a parte 

superior da barreira) 

   Vv = Velocidade do vento em nós 

 
Normalmente a força devida ao deslocamento é mais importante do que a força devida ao 

vento. 

Para os casos em que o vento é fraco, considerá-lo apenas quando atua nos quadrantes 

que se opõem à movimentação das barreiras. 

 
 
 

Exemplo prático: 

 
“São rebocados 150 metros de barreiras flutuantes, tipo cortina com flutuador sólido de 

12”, com uma altura total de 0.690 metros, sendo 0,380 m de calado (saia) e 0,310 m de borda 

livre, a uma velocidade de 1 nó. O vento sopra no sentido contrário ao do deslocamento da 

barreira com 15 km/h. 

A força total exercida pela barreira é calculada por: 

 
F  =   Fd  +  Fv 

Fd   =   26  x  150  x  0,380  x  1,0 2  =  1482 kg 
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Fv  =   26  x  150  x  0,310 x  (8/40)2  =  48  kg 

F = 1482 + 48 = 1530 kg 

 
Para a determinação da potência necessária considera-se: 

 
 Cada embarcação deverá como segurança, ter uma reserva de potência para ser capaz 

de rebocar uma força de tração superior do que lhe é solicitada. 

 Cada HP é capaz de originar uma força de tração de 10 kg. 

 
Nota: No caso de embarcações especialmente concebidas para reboque 

(rebocadores, arrastões, etc.) este valor pode ir até aos 20 kg. 

Neste caso seriam necessários que as embarcações tivessem uma potência mínima de 

1530  ≈ 150  

  10 

 

3. EFICÁCIA DOS RECOLHEDORES 
 

Como principais fatores determinantes da eficácia dos recolhedores podemos citar a 

capacidade de encontro, a taxa de recolha, a seletividade e a capacidade de transferência. 

 
A capacidade de encontro significa o volume de hidrocarbonetos que um recolhedor 

encontra na superfície da água, na unidade de tempo. Este fator é dado pela seguinte expressão: 

 

 

 
C = V x L x E             em que: 

 
 C  - capacidade de encontro 
 V  - velocidade de avanço 
 L  - largura de varrimento 
 E - espessura média da camada de hidrocarbonetos 

 
 

A taxa de recolha significa a quantidade de hidrocarbonetos efetivamente recolhidos em 

relação à quantidade de produto encontrada. Esta relação, que tem um valor máximo próprio de 

cada equipamento, varia com a velocidade de utilização do recolhedor.  

Contudo, pode ser preferível aumentar a quantidade recolhida em detrimento da taxa de 

recolha, aumentando a velocidade de operação. 
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A seletividade significa a maior ou menor percentagem de hidrocarbonetos contidos no 

produto recolhido, pretendendo-se evitar ao máximo a recolha inútil de água. Este objetivo pode 

ser alcançado com base, tanto na afinidade dos hidrocarbonetos com certos materiais, como 

através da recolha da camada à superfície da água com maior concentração de hidrocarbonetos, 

como ainda mediante a utilização de um sistema complementar que proporcione uma separação 

hidrocarbonetos/água que poderá ser facilitada mediante a adição de produtos desemulsificantes 

logo após a recolha. 

A capacidade de transferência é a capacidade que um dado recolhedor oferece para a 

transferência do produto recolhido. Este fator, função da vazão de bombeamento e do volume de 

armazenagem próprio do recolhedor, torna-se cada vez menor à medida que a viscosidade do 

produto aumenta. Isto se verifica quando o produto derramado é um combustível pesado e a 

temperatura da água  é muito baixa ou quando o produto à recolher já se encontra em forma de 

uma emulsão estável, muito viscosa e com elevada percentagem de água. 

Sendo normalmente a armazenagem própria, da maior parte, dos recolhedores 

praticamente nula, torna-se muitas vezes necessário dispor de tanques de armazenamento 

provisório terrestre / flutuante e embarcações providas de tanques de armazenagem. Neste último 

caso, além de uma maior capacidade de armazenagem, verifica-se ainda a vantagem da 

existência de bombas de transferência. 

  
 
4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RECUPERADORES 
 
4.1. Critérios de Recolha dos Hidrocarbonetos 

 
 Volume de hidrocarbonetos recolhidos na unidade de tempo; 
 
 Seletividade (percentagem de hidrocarbonetos no produto recolhido); 
 
 Dependência do tipo de hidrocarbonetos (densidade, viscosidade); 
 
 Sensibilidade (em relação aos detritos sólidos, à espessura da película, à corrente, à 

ondulação e aos ventos) 
 

4.2. Critérios de Confiabilidade 
 

 Comportamento das águas; 
 
 Complexidade dos mecanismos; 
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 Robustez; 
 
 Facilidade de reparação no local. 

 

4.3. Critérios de Armazenagem e de Utilização 
 

 Necessidades de transporte e de embarque; 
 

 Necessidades operacionais em pessoal e em material (bombas, fontes de energia, 
meios de manutenção, apoio de embarcações e outros meios flutuantes, 
armazenagem do produto recolhido); 
 

 Rapidez da colocação do equipamento em operação; 
 

 Obstáculos e altura disponível acima e abaixo da linha de flutuação. 
 

4.4. Critérios de Manutenção e de Custo 
 

 Resistência dos materiais às alterações e à ação química dos hidrocarbonetos; 
 

 Facilidades de limpeza, de manutenção e de reparo; 
 

 Garantia do fabricante. 
 
 
 
 
 
5. PRINCIPAIS TIPOS DE RECOLHEDORES E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 
Os recolhedores, de um modo geral, constituídos por um elemento de recolha, estrutura 

de flutuação e sistema de transferência do produto recolhido, necessitam de uma unidade de 

potência para fazer funcionar tanto o elemento de recolha como o sistema de transferência do 

produto, podendo ser parte integrante ou não da sua estrutura. A potência pode ser fornecida 

diretamente por motor diesel ou elétrico ou por sistemas hidráulicos ou pneumáticos acionados 

por motor diesel. 

Existe atualmente um grande número de recolhedores com características e princípios de 

funcionamento diversos, adaptáveis às diferentes condições e zonas de utilização diretamente 

relacionadas com o estado da superfície da água. 

De acordo com a sua capacidade de recolha, podemos considerar recolhedores de grande, 

média ou pequena capacidade. Podemos também fazer uma distinção entre recolhedores 
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estáticos e dinâmicos, conforme seja nula ou não a velocidade de operação do recolhedor em 

relação à água.  

Podemos ainda, em função do local de utilização, distinguir os recolhedores utilizados no 

alto mar e os que são utilizados unicamente em águas interiores e águas calmas e abrigadas, 

notadamente em determinadas zonas do litoral, portos, rios, lagos e lagoas. 

Em função do sistema de recolha dos hidrocarbonetos os recolhedores são geralmente 

classificados em quatro grupos principais: 

 Sistemas que utilizam dispositivos de sucção; 

 Sistemas que utilizam materiais oleofílicos; 

 Sistemas que utilizam dispositivos de indução e, 

 Sistemas que utilizam outro tipo de dispositivo. 

 
 

5.1. Sistemas Que Utilizam Dispositivos de Sucção 
 

Estes sistemas, que se baseiam nas propriedades de fluidez e/ou densidade dos 

hidrocarbonetos são, de um modo geral constituídos por uma cabeça de recolha, uma bomba de 

transferência e um tanque de armazenagem. O produto a recolher é "puxado" para o interior do 

tanque através de uma abertura especialmente concebida para limitar a entrada da água que 

acompanha os hidrocarbonetos (figura 8). 

 

Para que isto aconteça é preciso posicionar a cabeça de modo a flutuar na zona da 

interface hidrocarbonetos/água para que apenas o óleo seja direcionado para o referido tanque. 

Este nivelamento reveste-se de grande dificuldade uma vez que a espessura da camada do 

produto é variável e a ondulação tem tendência em afundar a cabeça de recolha. 

A dimensão da abertura e a capacidade da bomba de transferência determinam a taxa de 

recolha. A seletividade do sistema é ditada pela relação entre a dimensão da abertura de entrada 

para o tanque de armazenagem e o comprimento da onda. 

Existem, entre outros, dois tipos de cabeças especiais, designadamente do tipo de sucção 

de superfície (figuras 9, 10 e 11) e do tipo escoamento - Weir (figuras 12, 13 e 14). 

O fluxo de hidrocarbonetos se processa por cima de um escoadouro de nível auto-

ajustável para o interior do poço do recolhedor sendo bombeado para a armazenagem provisória. 

A eficácia destas unidades, em função da viscosidade e espessura da camada de hidrocarbonetos 

e estado da superfície da água, é limitada à condição de ondulação de 0,1 m de altura. 
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O sistema é sensível a hidrocarbonetos de alta viscosidade ou emulsionados, à ondulação 

e à presença de detritos sólidos. 

Este sistema, com tendência a recolher grande volume de água em relação ao volume de 

hidrocarbonetos pode, no entanto, tornar-se vantajoso sempre que haja necessidade de utilizar 

unidades de alta capacidade para recolha de hidrocarbonetos de elevada viscosidade. Neste caso, 

conta-se com uma grande capacidade de armazenagem e dispositivos de separação 

hidrocarbonetos/água, uma vez que a mistura recolhida é geralmente constituída por cerca de 

90% de água. 

Existem modelos de várias dimensões, desde as unidades portáteis até às grandes 

unidades incorporadas em navios especializados de recolhimento. 

 
Figura 8.  Sistema de sucção 

 

 
 

Figura 9. Sistema de sucção- Tipo Vertedouro - Modelo Skim Pack 
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Figura 10. Sistema de sucção-Tipo Vertedouro-  Modelo Mantis 
 

 
Figura 11. Cabeça de um recolhedor de sucção 

 

 
Figura 12. Princípio de funcionamento do recolhedor de escoamento (Weir) 
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Figura 13. Recolhedor de escoamento (Weir) com bomba externa 

 

 
 

Figura 14. Recolhedor de escoamento ( FOILEX) composto de unidade hidráulica e bomba 
acoplada 

 
 
5.2. Sistemas Que Utilizam Materiais Oleofílicos 
 

Estes sistemas, que se baseiam nas propriedades de aderência dos hidrocarbonetos nas 

superfícies em contato com a mistura hidrocarbonetos/água, utilizam materiais oleofílicos na 

forma de disco, tambor, tapete ou correia, cordões flutuantes e escovas, aos quais os 

hidrocarbonetos aderem. 

 
5.2.1. Sistema de Discos 

 
Montados verticalmente num veio horizontal disposto de forma circular, ou retangular, os 

discos, ao rodarem parcialmente mergulhados na zona de interface hidrocarbonetos/água, 

proporcionam a aderência dos hidrocarbonetos. A parte dos discos fora da água é raspada por 

intermédio de lâminas envolventes, dando possibilidade que o produto seja removido e 

depositado numa cuba (figuras 15 e 16). 
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Este sistema, que se encontra disponível em várias dimensões, apresenta uma boa 

seletividade, e revela-se mais eficaz em águas calmas, podendo, no entanto, operar com 

ondulações de até 60 cm. Tem grande dificuldade em funcionar com produtos muito viscosos e é 

sensível à presença de detritos sólidos. Em geral, a unidade de potência que equipa o sistema 

para fazer rodar os discos e proporcionar o funcionamento da bomba de transferência dos 

produtos recolhidos, é constituída por um grupo diesel-hidráulico. 

 

 
 

Figura 15. Princípio de funcionamento de uma cabeça recuperadora de discos 
 

 
 Figura 16. Cabeça de recuperação circular de um recuperador de discos oleofílicos 

 
5.2.2. Sistema de Tambor 
 

Este sistema utiliza um cilindro rotativo de grande diâmetro montado num eixo 

horizontal, funcionando parcialmente imerso na camada de hidrocarbonetos na superfície do 

mar. O produto que adere à sua superfície é removido por meio de um raspador e descarregado 

para um reservatório intermediário e daí bombeado para um tanque de armazenagem (figura 17). 

A taxa de recolha, de um modo geral é baixa, sendo, no entanto a sua seletividade 

bastante elevada. 

A eficácia é relativamente boa, exceto em emulsões muito viscosas e em condição de 

ondulação inferior a 60 cm. Esse sistema revela-se sensível em relação a detritos sólidos. 
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Figura 17. Sistema de tambor 
 

 
5.2.3. Sistema de Tapete ou Correia 
 

Este sistema utiliza um tapete ou correia com uma determinada inclinação que corre 

continuamente entre dois rolos através da camada de hidrocarbonetos na superfície da água O 

produto arrastado é descarregado para um tanque de onde é transferido para os meios de 

armazenagem a bordo ou em terra (figura 18). 

A taxa de recolha é boa desde que a camada de hidrocarbonetos seja levada ao encontro 

do tapete ou correia. A eficácia não é significativamente afetada em condição de pequenas 

ondulações e apresenta uma boa seletividade. 

O sistema de tapete é adequado a todos os tipos de hidrocarbonetos e não se revela 

sensível à presença de detritos sólidos, enquanto que o sistema de correia é apenas adequado a 

produtos não viscosos e sensíveis a detritos sólidos. 

 
 

Figura 18. Sistema de tapete ou correia 
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5.2.4. Sistema de Cordões Flutuantes 
 

O modelo mais comum deste sistema é constituído por uma ou mais voltas de cordão em 

material sintético oleofílico, que roda continuamente entre um rolo motriz montado na unidade 

de recolha e uma ou mais roldanas de retorno que flutuam na superfície da água (figuras 19, 20 e 

21). 

O comprimento do cordão pode ser ajustado em função da extensão da área a tratar. O 

produto aderente ao cordão, que funciona parcialmente imerso na camada dos hidrocarbonetos, é 

espremido por meio de rolos instalados na unidade de recolha e descarregado para um 

reservatório. Caso os hidrocarbonetos se apresentem muito viscosos, poderá ser injetado vapor 

para facilitar a sua recolha. Este modelo, que não é afetado por algas ou detritos sólidos e que é 

adequado para utilização em águas pouco profundas, pode ser instalado em terra ou em 

embarcações. 

 

 
Figura 19.  Sistema de cordões flutuantes 

 
Figura 20. Sistema de cordões flutuantes- Modelo ROP MOP 
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Figura 21. Sistemas de cordões flutuantes (modo de utilização) 

 
 

O sistema proporciona uma elevada seletividade e revela-se mais eficaz com 

hidrocarbonetos de fraca e média viscosidade, tendo a maior parte das vezes dificuldade em 

trabalhar com emulsões inversas (água-em-óleo). Com um bom comportamento em condição de 

ondulação de até 60 cm, revela-se igualmente eficaz para recolha de camadas de hidrocarbonetos 

de reduzida espessura. 

 
5.2.5. Sistema de Escovas 
 

Este sistema é constituído por uma série de fileiras de escovas em material oleofílico que 

funcionam de modo semelhante ao sistema de cordões. O produto aderente às escovas é raspado 

por dispositivos com rasgos de configuração especial e descarregado para um tanque de 

armazenagem (figuras 22 e 23). 
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Figura 22. Recolhedores com sistema de 
escovas  

 

 
 

 Figura 23. Embarcação com sistema de escovas na proa 
 

 
5.3 Sistemas Que Utilizam Dispositivos de Indução 

 
Estes sistemas são usualmente instalados em embarcações com ou sem propulsão própria. 

A embarcação ao deslocar-se no seio da camada de hidrocarbonetos dá origem a que eles sejam 

conduzidos para uma área de armazenagem a bordo onde os efeitos das ondas e correntes são 

reduzidos, melhorando assim a separação dos hidrocarbonetos/água. O produto separado é então 

removido por processos convencionais. 

Tal como para outros sistemas, a sua eficácia é afetada pela obstrução causada por algas e 

outros detritos sólidos a menos que sejam instalados filtros de rede. 
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Existe uma grande variedade de sistemas que utilizam este tipo de dispositivo, 

constituídos por diferentes combinações de técnicas de recolha e de separação. O SISTEMA DE 

PLANO INCLINADO é um exemplo desse sistema. 

 

Este sistema consiste numa correia ou tapete que, em alguns casos, roda no sentido 

oposto ao do sentido de avanço da embarcação tendo em vista reduzir a velocidade relativa entre 

a correia ou tapete e a água. Devido ao avanço da embarcação a camada de hidrocarbonetos à 

superfície das águas é forçada a ir ao encontro da correia ou tapete provocando o seu 

arrastamento até à entrada de um tanque com placas separadoras. Neste tanque os 

hidrocarbonetos separados da água são bombeados para a armazenagem enquanto a água isenta 

de produto escapa para o ambiente (figuras 24 e 25). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 24. Sistema de indução por plano inclinado 
 

 

Hidrocarbonetos e detritos (1) são intersectados na superfície da água e dirigidos para 

baixo (2) por meio de um plano inclinado num poço de recepção. O hidrocarboneto flutua na 

parte superior do poço (3) devido à sua flutuabilidade. Uma camada espessa forma-se no topo da 

zona de armazenagem. A água sai na parte posterior do poço (4) e o hidrocarboneto é aspirado 

praticamente isento de água (figura 25). 
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Figura 25. Embarcação equipada com recuperador de plano inclinado 

 
 

5.4 Sistemas Que Utilizam Outro Tipo de Dispositivo 
 

São geralmente considerados os seguintes sistemas: 

 

 
5.4.1.  Sistema "Vortex" 

 
Este sistema, adequado para produtos não viscosos, utiliza um impelidor de pás que 

provoca um turbilhão que faz com que a mistura hidrocarbonetos/água seja conduzida para a 

parte superior da sua estrutura constituída por uma camada de separação. Os hidrocarbonetos 

separados são removidos por bomba e a água é descarregada para o ambiente. Enquanto as 

unidades mais leves são sensíveis à ondulação, as mais pesadas são difíceis de colocar em 

operação. Apresentam uma boa seletividade, mas revelam-se sensíveis à presença de detritos 

sólidos (figura 26). 
\ 
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 Figura 26. Sistema "Vortex" 

 
 
 

5.4.2.  Sistema De Vácuo 
 

Este sistema simples e robusto é eficaz para a recolha de emulsões ou hidrocarbonetos 

muito viscosos, mas com fraca seletividade, é normalmente utilizado nas operações de limpeza 

em pequenos canais, em águas pouco profundas, em zonas rochosas onde se verifica a 

acumulação deste tipo de produtos, em praias, etc. A separação do hidrocarbonetos/água, por 

gravidade, terá lugar no tanque de armazenagem do produto recolhido, procedendo-se à descarga 

periódica da água separada (Figuras 27, 28 e 29). 

 
 

                     
Figura 27. Princípio de funcionamento do sistema de aspiração por vácuo 

 
 

 
 

Figura 28. Sistema de aspiração por vácuo 
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 Figura 29. Sistema de aspiração por vácuo – Alpvac podendo substituir o caminhão-vácuo 
- CDA 

 
A figura 30 representa um recolhedor constituído por uma bomba de parafuso, suportada 

por flutuadores fixos e por um flutuador ajustável. Este recolhedor poderia ser classificado como 

um recolhedor de escoamento pelo seu principio de funcionamento. Foi aqui incluído por utilizar 

uma bomba de parafuso. 

 

 
 

Figura 30. Sistema de bomba de parafuso 
 

Outros sistemas são especialmente adequados para trabalhar em praias, margens de rios e 

locais de difícil acesso (figuras 31 e 32). 
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 Figura 31. Sistema de aspiração por vácuo 
 

 
 

 
 

Figura 32. Sistema de aspiração por vácuo 
 

Em presença de finas camadas poderá ser necessário o recurso de cabeças especiais de 

aspiração (figura 33). 
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Figura 33. Cabeça de aspiração 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.3.  Sistema de Bombeamento 
 

5.4.3.1. Bomba de Parafuso 
 

Este sistema, baseado no princípio do parafuso de Arquimedes, é especialmente 

concebido para a recolha de hidrocarbonetos viscosos, podendo mesmo captar certos detritos 

sólidos (figura 34). 

 

 
 

 Figura 34. Bomba de Arquimedes funcionando em terra 
 

5.4.3.2. Mini Pipe Line Sistem 
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O Sistema Mini Pipe Line Sistem, é um sistema de bombeio remoto aplicado em 

emergência com vazamentos em oleodutos ou em qualquer ocorrência de óleos derramados em 

locais de difícil acesso em apoio aos equipamentos recolhedores (figura 35). 

 

 
 

  Figura 35. Sistema Mini Pipe Line Sistem - CDA 
6. FATORES LIMITATIVOS DOS RECOLHEDORES 

 
Como principais fatores limitativos para a utilização dos recolhedores podemos citar os 

seguintes: 

A presença de detritos sólidos (areias, algas, pedaços de madeira, etc.) nos 

hidrocarbonetos a recolher poderá dificultar ou impedir o seu livre acesso, obstruir a aspiração 

do produto ou ainda não permitir a operação do equipamento. 

A maior parte dos recolhedores, até mesmo muito dos sistemas de vácuo ou "Vortex" 

assim como certos recolhedores oleofílicos, são pouco eficazes em presença de ondulação 

encrespada de altura superior a 50 cm e muito poucos poderão funcionar com ondas de altura 

superior a 2 m.  

A dificuldade de determinação da posição das camadas de hidrocarbonetos na superfície 

do mar (caso não se disponha de meios aéreos), a impossibilidade de operar durante a noite ou 

em condições de fraca visibilidade, a dificuldade em manobrar os recolhedores de um modo 

preciso e, ainda, a dificuldade de transferência dos produtos recolhidos, caso não se disponha de 

uma cadeia eficaz e adequada ao sistema de recuperação, constituem igualmente limitações à 

utilização dos recolhedores. 
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A espessura da camada, a viscosidade e o grau de emulsão dos hidrocarbonetos, bem 

como a velocidade da corrente de superfície, são fatores importantes para a escolha do tipo de 

recolhedor a utilizar. 

 Uma ligeira corrente poderá ser benéfica para a maior parte dos recolhedores na medida 

em que ela poderá servir para "alimentar" os equipamentos ou concentrar os hidrocarbonetos. Se 

a corrente for muito forte, por exemplo, na ordem de 1,5 nós, surgem fenômenos de arrastamento 

dos hidrocarbonetos sob o recolhedor, salvo no caso de sistemas que possam ser deslocados na 

água de modo a manterem uma velocidade relativa compatível com o seu funcionamento. 

A Tabela 1, a seguir, apresenta as limitações dos tipos de recolhedores de acordo com as 

características dos hidrocarbonetos a recolher: 

 
 
 
 

Tabela 1. Limitações dos tipos de recolhedores de acordo com as características dos 
hidrocarbonetos a recolher. 

 
 
 

7. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DO RECOLHEDOR  
 

A escolha correta de um recolhedor face às condições específicas do produto existente e 

às condições locais é da maior importância e está condicionada a diversos fatores que devem ser 

considerados. 

1.ª DECISÃO - AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE DERRAMADA 

A primeira decisão prende-se com o fato de se utilizar ou não um recolhedor (figura 36) 

TIPOS DE RECOLHEDORES 
TIPOS DE 

HIDROCARBONETOS 

I II III IV 

Monitoramento da intemperização e do deslocamento A    
Contenção do óleo com a utilização de barreiras flutuantes  A A A 

Recolha dinâmica do óleo 
Com embarcações que tenham sistemas de recolha integrados 

 A A A 
 A A A 

Com embarcações não preparadas para o combate à poluição 
marinha  B A A 

Recolha mecânica estática 
do óleo  Utilização de Recolhedores 

De Vertedouro   A A 
De Vácuo    B 
De Bomba de Parafuso   A A 
Vortex   A  

Oleofílicos 

De Discos  A A A 
De Cordões  A A A 
De Tambor  A A A 
De Escovas  A A A 
De Tapete  A A A 
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Para pequenas quantidades de hidrocarbonetos poderá ser mais eficaz a utilização de 

produtos absorventes, já que a utilização de um recolhedor é mais complicada e morosa. Este só 

deverá ser utilizado se não existirem absorventes. 

 

QUANTIDADE 
DERRAMADA

Pequenas 
quantidades 

< 1000 lt

Grandes 
quantidades 

> 1000 lt

Existem 
absorventes

Não existem 
absorventes

Utilizar os absorventes

Utilizar recuperadores 
   (ver 2.ª Decisão)

Utilizar recuperadores 
   (ver 2.ª Decisão)

  
 

Figura 36. Avaliação da Quantidade Derramada 
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2.ª DECISÃO - TIPO DE HIDROCARBONETOS 

O tipo de hidrocarboneto (figura 37) deverá ser avaliado de acordo com a classificação 

seguinte: 

TIPO I – HIDROCARBONETOS LEVES (VOLÁTEIS) 

PETRÓLEO LEVE 

GASOLINA 

QUEROSENE 

DIESEL AUTOMOTIVO 

TIPO II – HIDROCARBONETOS MODERADOS A PESADOS (Figura 38) 

ÓLEO COMBUSTÍVEL MARÍTIMO 

GASÓLEO 

COMBUSTÍVEL LEVE 

ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO LEVE 

TIPO III – HIDROCARBONETOS PESADOS (Figura 39) 

PETRÓLEO PESADO  

EMULSÃO ÁGUA–HIDROCARBONETOS 

ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO PESADO 

TIPO IV – HIDROCARBONETOS RESIDUAIS (Figura 40) 

BUNKER © 

COMBUSTÍVEIS PESADOS 

PETRÓLEO PESADO VELHOS NA FORMA DE “TAR BALLS” 

ASFALTO 
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TIPO  
DE  

HIDROCARBONETOS 

TIPO  I TIPO  II TIPO  III TIPO  IV 

(ver  A - TIPO II) (ver  B - TIPO III) (ver  C - TIPO IV) 

Avaliar a necessidade de 
utilização do recolhedor tendo em 
atenção a evaporação natural do 
produto. a utilizar um recolhedor   
( ver consideração para tipo II)     

 
Figura 37. Tipos de hidrocarboneto 

 
 
 



 
 
 

 

PEI – Plano de Emergência Individual  Porto de São Sebastião 
 

A-219

 

A - TIPO  II 

EXISTEM  
MUITOS  

DETRITOS  
NA  

ÁGUA 

NÃO EXISTEM  
MUITOS  

DETRITOS  
NA  

ÁGUA 

ACONSELHÁVEL     

- cordões oleofílicos  
- escovas oleofílicas  
- tapetes oleofílicos  
  
  

ALTERNATIVO     
- discos oleofílicos  
- Vortex  
   
  
DESACONSELHÁVEL     
- indução  
- vácuo  
- bomba de parafuso 

ACONSELHÁVEL     

- discos oleofílicos  
- cordões oleofílicos  
- escovas oleofílicas  
- tapetes oleofílicos  
- Vortex  
   
  
DESACONSELHÁVEL     

- indução  
- vácuo  
- bomba de parafuso 

 
 

Figura 38. Hidrocarboneto Tipo II 
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B - TIPO  III 

ESPESSURA  
REDUZIDA  

DE  
HIDROCARBONETO 

ESPESSURA  
ELEVADA  

DE  
HIDROCARBONETO 

ACONSELHÁVEL     
- cordões oleofílicos  
- escovas oleofílicas  
- tapetes oleofílicos  
  
  
ALTERNATIVO     
- discos oleofílicos  
- Vortex  
   
  
DESACONSELHÁVEL     
- indução  
- vácuo  
- bomba de parafuso 

ACONSELHÁVEL     
- discos oleofílicos  
- cordões oleofílicos  
- escovas oleofílicas  
- tapetes oleofílicos  
- Vortex  
   
  
DESACONSELHÁVEL     
- indução  
- vácuo  
- bomba de parafuso 

CAPACIDADE  
REDUZIDA DE  

ARMAZENAGEM  
PROVISÓRIA 

CAPACIDADE  
ELEVADA DE  

ARMAZENAGEM  
PROVISÓRIA 

EXISTEM  
MUITOS  

DETRITOS NA  
ÁGUA 

NÃO EXISTEM  
MUITOS  

DETRITOS NA  
ÁGUA 

ACONSELHÁVEL     
- cordões oleofílicos  
- escovas oleofílicas  
- tapetes oleofílicos  
  
NOTA:  Capacidade  
            reduzida de  
            recolha.  
  
  
DESACONSELHÁVEL     
- indução  
- discos oleofílicos  
- vácuo  
- bomba de parafuso 

ACONSELHÁVEL     
- indução  
- sucção  
- bomba de parafuso  
  
  
ALTERNATIVOS     
- cordões oleofílicos  
- escovas oleofílicas  
- tapetes oleofílicos  
  
  
DESACONSELHÁVEL     
- discos oleofílicos 

 
 

Figura 39. Hidrocarboneto Tipo III 
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C - TIPO  IV 

ESPESSURA  
REDUZIDA  

DE  
HIDROCARBONETO 

ESPESSURA  
ELEVADA  

DE  
HIDROCARBONETO 

ACONSELHÁVEL     
- cordões oleofílicos  
- escovas oleofílicas  
- tapetes oleofílicos  
  
  
ALTERNATIVO     
- sucção  
  
  
NOTA:  Grandes quantidades de água na recolha 
  
  

ACONSELHÁVEL     
- bomba de parafuso  
- indução  
- vácuo 

 
Figura 40. Hidrocarboneto Tipo IV 
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ANEXO XVIII – PROCEDIMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO 
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1. ORGANIZAÇÃO DA DESCONTAMINAÇÃO DO PESSOAL DE 

INTERVENÇÃO E DOS EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS NAS OPERAÇÕES 

 
  Para evitar a propagação de contaminantes até às zonas limpas é necessário o 

estabelecimento de um procedimento de descontaminação do pessoal e dos equipamentos 

provenientes do local do derrame. 

1.1. Montagem de Posto de Descontaminação do Pessoal de Intervenção  

 
O Grupo de Apoio é responsável pela montagem do Posto de Descontaminação e pela 

limpeza de todos os equipamentos e pessoal utilizados na emergência, incluindo neste caso os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) contaminados. Em situações onde os EPIs 

apresentam intensa contaminação, os mesmos devem ser descartados após sua utilização. A 

disposição temporária, transporte e destinação devem atender as normas de gestão de resíduos da 

Companhia e estar em consonância com exigências técnicas dos órgãos ambientais competentes. 

O Posto de Descontaminação deverá ser instalado na Zona Morna, no limite de entrada da 

Zona Quente e do lado de onde sopra o vento em relação a esta zona. Na montagem do Posto 

devem ser observadas, além da direção do vento, as características do local, tais como terreno e 

espaço, a sinalização adequada do local, as condições de acessibilidade e o estabelecimento de 

rotas de acesso para entrada e saída da zona de descontaminação. 

Especial atenção deve ser dada à escolha e definição das áreas para descontaminação. 

Deve-se evitar áreas sensíveis.  

Todo o material utilizado na limpeza, inclusive a água, bem como EPI / uniformes 

descartados deve ser tratado como resíduo e receber a adequada disposição final.  

Deve ser prevista a proteção do pessoal que opera o Posto de Descontaminação, sendo 

suficiente, na maior parte dos casos, o uso de vestimenta de PVC, bota de PVC, óculos de 

proteção e luva de PVC.  Caso necessário, podem ser usadas máscaras semi-faciais com filtros 

para proteção contra vapores orgânicos. 

O posto de descontaminação, de acordo com o porte do incidente, deve conter os 

seguintes equipamentos: 

 
 Piscina de lona de PVC – Cap. 1500 l ou similar; 

 Recipientes de plástico ou metálico e baldes; 
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 Depósitos de água; 

 Dispositivos para pulverização de água (tipo pulverizadores agrícolas portáteis); 

 Encerados / lonas de plástico; 

 Tambores (contentores) para acondicionamento de material contaminado por óleo 

(capacidade: 200 l); 

 Big bag com lines; 

 Sacos plásticos médios / grandes transparentes 0.02 mm; 

 Material para marcação (caneta, pincel, etc); 

 Escovas e esponjas com cabo; 

 Solução detergente, sabão neutro e desengraxantes; 

 Material absorvente; 

 Toalhas recicláveis; 

 Mesas; 

 Bancos; 

 Tenda para proteção contra intempéries, 

 Ducha portátil (Se for difícil instalar um chuveiro, ou se não estiver disponível, será 

necessário prever uma saída de água como proteção mínima); 

 Fitas de isolamento e cones; 

 Soro fisiológico; 

 Cotonetes; 

 Ferramentas diversas, tábuas e cordas. 

 

1.2. Soluções de Descontaminação 
 

A solução normalmente utilizada é uma solução aquosa contendo detergente, água e 

sabão neutro, desengraxantes e material absorvente, conforme o caso, destinadas a 

descontaminação do pessoal e equipamento envolvidos nas operações de remoção do 

contaminante. 

 
 

Solução de 
Descontaminação 

 

Dosagem 
 

Utilização/Observações 
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Solução aquosa contendo um 
detergente de fraco poder 
espumante. 
 

 
Seguir as instruções 
do esquema do 
produto. 

As utilizações mais diversas.  
É a que melhor convém 
quando o contaminante for 
desconhecido ou em presença 
de uma grande variedade de 
contaminantes. 

 

2. PROCEDIMENTO DE DESCONTAMINAÇÃO 

 
A seguir indicam-se quais os procedimentos para descontaminação.  

 POSTO A 
Tanto os equipamentos, como os instrumentos, removidos do local do derrame, devem 

ser colocados no depósito de equipamento instalado neste posto. O encerado de plástico usado 

para este fim ficará posicionado do lado oposto de onde sopra o vento e no limite da Zona 

Quente. 

O equipamento deverá ser descontaminado pelos operadores do posto apenas quando 

todos os elementos da equipe de intervenção já tenham sido tratados no Posto. 

As contaminações do equipamento de maior vulto podem ser removidas quer por um 

cuidadoso escorrimento das suas coberturas de proteção, quer através de um processo de 

lavagem utilizando uma solução de descontaminação apropriada e água (Posto B). Os veículos e 

maquinários removidos do local do derrame devem ser avaliados e caso necessário passar pelo 

processo de descontaminação 

As coberturas de proteção do equipamento removidas podem ser colocadas no mesmo 

contentor utilizado para as botas elimináveis (Posto C). 

Todos os equipamentos depositados neste Posto deverão ser descontaminados após os 

procedimentos de descontaminação das equipes que são prioritárias. Caso os equipamentos 

apresentem contaminações mais severas, poderão ser submetidos a uma descontamação 

preliminar neste Posto e posteriormente uma limpeza mais apurada. 

Equipamentos descartáveis ou que apresentem contaminação que inviabilize o processo 

de descontaminação serão acondicionados adequadamente e receberão destinação final conforme 

as previsões dos órgãos ambientais. 

 POSTO B 
Este Posto constitui a fase inicial e mais crítica do processo de descontaminação do 

pessoal. Engloba a aplicação da solução de descontaminação e de lavagem, destinadas a 
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neutralizar ou a remover os contaminantes de todo o vestuário de borracha a ser descartado ou 

reutilizável. 

Os elementos da equipe de intervenção deverão ser tratados neste Posto sob orientações 

do Grupo de Segurança. O seu vestuário exterior em borracha será completamente lavado da 

cabeça aos pés com as soluções de descontaminação que tenham sido destinadas para o 

funcionamento do Posto. 

Os operadores do Posto devem usar escovas com cabo e pulverizadores agrícolas 

portáteis cheios com solução de descontaminação e de lavagem, de modo a não permitir o seu 

contato direto com os elementos da equipe a serem descontaminados. 

A fim de reduzir as descargas das soluções de descontaminação o pessoal da equipe de 

intervenção deverá permanecer no interior da piscina de lona enquanto são descontaminados e 

lavados. 

 POSTO C 
Neste Posto os elementos da equipe de intervenção devem remover as botas a serem 

descartadas e colocá-las no contentor ali existente. 

 POSTO D 
O pessoal de intervenção procede à descontaminação e lavagem das suas luvas. É 

recomendável a utilização de uma mesa para manter as soluções de descontaminação e de 

lavagem ao nível da cintura. 

 POSTO E 
Sentados no banco ali existente, os elementos da equipe de intervenção e os operadores 

do Posto procedem à descontaminação e lavagem das botas. Deverá se ter todo o cuidado para 

que as solas das botas fiquem completamente lavadas. 

NOTA: Se o pessoal voltar para a zona contaminada a fim de reassumir as suas tarefas, o 

processo de descontaminação deverá ser completado neste Posto. Caso as ações de resposta 

requeiram o uso de aparelhos de respiração autônomo, é neste ponto que ocorrera a troca dos 

cilindros de ar respirável. Caso a pessoa deve calçar um novo par de botas elimináveis para 

poder voltar a entrar na área contaminada. 

 POSTO F 
Os indivíduos desfazem-se das suas botas, roupa de proteção integral e capacete/proteção 

facial e os colocam em contentores separados. 

 POSTO G 
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Neste Posto, localizado a cerca de 30 metros do lado de onde sopra o vento em relação ao 

Posto F, o pessoal de intervenção procede à remoção dos aparelhos de respiração autônomos. 

 POSTO H 
O pessoal procede à remoção de todo o vestuário (roupas, meias, roupa interior) e o 

colocam no contentores ali existente. 

 POSTO I 
Este Posto constitui o chuveiro portátil. Se não houver chuveiro disponível, no mínimo o 

pessoal deverá lavar as mãos e o rosto antes de deixar o local, sendo, no entanto alertado da 

necessidade de tomar um banho logo que possível a fim de completar o processo de 

descontaminação. 

NOTA: Este Posto apenas será necessário no caso de existir um chuveiro portátil. 

 POSTO J 
Após tomar o banho, o pessoal de intervenção vestirá roupa lavada e irá receber os 

primeiros socorros (por ex.: tratamento de pequenos cortes e feridas), se necessário, passando 

então para a Zona Fria. 

NOTA: Este Posto será atendido pela estrutura do Grupo de Saúde. 

O esquema 01 representa um procedimento completo de descontaminação, valendo 

destacar que conforme o grau de contaminação da equipes e equipamentos, tipo de atividades 

exercidas, tipos de recursos de resposta utilizados, tipos de contaminantes envolvidos e 

peculiaridades dos locais de atuação, poderão ser adotadas configurações menores para a linha 

de descontaminação. 

A linha de separação da Zona Quente para a Zona Morna, onde ocorre a 

descontaminação, é denominada "LINHA QUENTE". Deverá ser instalado um posto de controle 

em certo ponto desta linha para verificar se o pessoal que entra na Zona Quente é portador do 

equipamento de proteção individual adequado. 
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3. DESATIVAÇÃO DO POSTO DE DESCONTAMINAÇÃO 

 
 Logo que o Posto deixe de ser necessário será desativado pelo Grupo de Apoio, em 

articulação com o Coordenador de Segurança e Saúde e Comando de Operações. 

Todo o vestuário a ser descartado e encerado de plástico utilizado durante as 

operações de intervenção deverá ser colocado em sacos plásticos ou big bags com 

lines e depositados no local ou removidos para uma área de destinação de resíduos 

aprovada. 

 As soluções de descontaminação de lavagem poderão ser eliminadas no local ou 

transportadas para a área de destinação acima citada. 

 O vestuário de borracha reutilizável deverá ser posto para secar e preparado para 

futura utilização. 

 No caso de se ter verificado uma contaminação de vulto poderá ser necessário 

efetuar uma descontaminação adicional ou proceder à eliminação deste vestuário. 

 Os artigos de vestuário deverão ser colocados em sacos plásticos ou big bags com 

lines e retirados para limpeza final. Todos os recipientes, baldes, contentores, etc., 

devem ser completamente lavados e secos antes de serem removidos do local. 
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ANEXO XIX – TÉCNICAS DE LIMPEZA AMBIENTES COSTEIROS 

1. TÉCNICAS DE LIMPEZA DE HABITATS LITORÂNEOS, FEIÇÕES 

MARGINAIS DE RIOS, LAGOS E LAGOAS 

 
Para este item foram adotados e ajustados os procedimentos de limpeza recomendados 

pela CETESB, órgão ambiental do Estado de São Paulo, publicados no documento “Ambientes 

costeiros contaminados por óleo: procedimentos de limpeza – manual de orientação (Lopes et al, 

2006). Os ambientes fluviais e costeiros similares do ponto de vista geomorfológico, fisiográfico 

e também quanto ao comportamento do óleo, foram agrupados, uma vez que os procedimentos 

de limpeza a serem adotados são os mesmos. 

 
2. COBERTURA ROCHOSA LISA EXPOSTA 

 
2.1.1  Caracterização 
 

Coberturas rochosas são afloramentos de rochas, sujeitos à ação do hidrodinamismo, 

podendo apresentar diferentes configurações. 

Costões com grande quantidade de refúgios (fissuras, fendas, tocas etc) tendem a 

aumentar substancialmente a diversidade de espécies. Estes refúgios constituem microhabitats 

onde espécies vulneráveis à estresses físicos ou mesmo à pressões bióticas (predação) acham-se 

protegidas, assegurando a manutenção de suas populações (Lopes et al, 2006). 

Os costões rochosos expostos encontram-se regularmente sujeitos a uma elevada energia 

por ação das águas. As acumulações de sedimentos são pouco comuns, uma vez que as águas 

movem os detritos que tenham caído dos penhascos erodidos. 

Habitat Litorâneo Feições Marginais Lacustres e/ou Palustres 

 
Costão rochoso liso exposto. Ilha do Cambriú, litoral 

sul de São Paulo. Wieczorek, Arthur 

 
Margem fluvial rochosa. Represa do Salto Grande. 
Wieczorek, Arthur 
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2.1.2  Comportamento Previsível dos Hidrocarbonetos 
 

Os substratos rochosos expostos são favorecidos pela eficiente limpeza natural exercida 

pela ação hidrodinâmica. Nesses casos, a limpeza se processa na escala de algumas semanas, 

favorecendo a recuperação natural da comunidade, relativamente em pouco tempo, com o 

benefício de não haver interferência de outros métodos de limpeza que em geral representam 

algum tipo de dano adicional à comunidade biológica. 

Os hidrocarbonetos mais pesados e espessos provavelmente irão permanecer por mais 

tempo, de uma forma irregular na linha da margem. Os hidrocarbonetos pesados e envelhecidos 

aderem a superfícies ásperas e a fendas, com potencial de penetração reduzido. 

 
2.1.3 Técnicas de Limpeza Recomendadas 
 

 Degradação Natural 

Operações de limpeza normalmente não são necessárias em zonas muitas expostas, além 

de serem difíceis e perigosas. Deixar a limpeza se processar naturalmente pela ação da água e 

evaporação é a melhor solução. 

Deve-se ter atenção aos efeitos nocivos de vapores dos óleos tipo I e II sobre as pessoas, 

e a possíveis inflamações dos óleos tipo I. Enquanto existirem frações oriundas de evaporação, a 

zona deverá ser vigiada por pessoal (em intervalos de 500 metros) para evitar circulação de 

pessoas. Poderá ser necessária a interdição em acessos rodoviários, sendo conveniente a 

existência de viaturas para fazê-la. O pessoal poderá ter necessidade de utilizar máscaras de 

proteção facial e deverá ser portador de rádio ou celulares. 

 Bombeamento a Vácuo 

Procedimento a ser utilizado quando se pretende remover o óleo acumulado em poças. O 

equipamento pode variar desde pequenas unidades portáteis até grandes aspiradores (montados 

em caminhões ou embarcações). 

 Recolha/Limpeza Manual de Detritos e Lixos Contaminados 

O objetivo é recolher os detritos e lixos contaminados pelo óleo. Os detritos e lixos 

contaminados podem ser armazenados em sacos de plástico resistentes ou big bag’s com sacos 

plásticos em seu interior. 

 Lavagem a Frio de Baixa Pressão 
 

Embora menos estressante, o jateamento a baixa pressão é técnica que também promove 

danos, uma vez que o fluxo, mesmo mais suave, ocasiona desalojamento de espécies com menor 
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poder de adesão ao substrato, além de provocar mortalidade de espécies mais frágeis. Mesmo 

organismos que apresentam estrutura protetora (carapaça), podem apresentar mortalidade 

significativa após receberem tratamento de limpeza a baixa pressão (Lopes et al, 2006). 

 Absorventes 
 

Os absorventes utilizados e os detritos contaminados devem ser recolhidos e armazenados 

em sacos de plástico resistentes ou big bags com sacos plásticos no interior. 

 
2.1.4  Técnicas De Limpeza Não Recomendadas 
 

 Lavagem a Alta Pressão 
 

O jateamento aplicado aos substratos rochosos pode ser extremamente impactante 

dependendo da pressão utilizada. Fluxos com altas pressões deslocam toda a comunidade 

biológica, agravando ainda mais o impacto biológico no ambiente atingido, devendo ser evitada 

sua aplicação (Lopes et al, 2006). 

 
 Lavagem a Vapor 

 
Procedimento a ser evitado, dado a elevada mortalidade que provocaria nas comunidades 

existentes. 

 
 Jato de Areia 

 
Procedimento a ser evitado, devido à destruição completa de todos os organismos na zona 

de projeção. 

 

3. ESTRUTURAS ARTIFICIAIS LISAS EXPOSTAS (PAREDÕES ARTIFICIAIS); 

ENROCAMENTOS EXPOSTOS; PLATAFORMA OU TERRAÇO RECOBERTO 

POR CONCREÇÕES LATERÍTICAS OU BIOCONSTRUÇÕES; ESTRUTURAS 

ARTIFICIAIS ABRIGADAS 

 
3.1.  Caracterização 
 

 Estruturas Artificiais Lisas expostas 
 

Os substratos artificiais constituem estruturas edificadas para atender a várias finalidades. 

Formados a partir de materiais diversos como rocha, concreto, madeira, entre outros, essas 
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estruturas, por fornecerem um substrato consolidado disponível, propiciam a instalação e a 

colonização de animais e plantas típicos de substratos rochosos (Lopes et al, 2006). 

A complexidade das comunidades biológicas que ocorrem nesses ambientes, é 

considerada menor em termos de riqueza e diversidade específica, quando comparadas às 

estruturas artificiais abrigadas ou aquelas estruturas mais heterogêneas (fragmentadas). 

 
Habitat Litorâneo Feições Marginais Lacustres e/ou Palustres 

 

 

 

 
 
 
 

 Estruturas Artificiais Heterogêneas 
 

Os enrocamentos são compostos de blocos de pedra ou de cimento. Estas estruturas são 

utilizadas para a proteção da linha da margem e estabilização de canais. 

Animais e plantas que existem nesses ambientes são normalmente encontrados em 

ambientes de costões rochosos. É freqüente a ocorrência de poríferos, cnidários, moluscos, 

crustáceos, tunicados e macroalgas. 

Estruturas com superfície lisa em locais de elevado hidrodinamismo, espera-se ocorrer 

menor riqueza e diversidade específica e, por outro, há construções com superfície fragmentada 

localizadas que propiciam uma maior complexidade biológica. 

 
 Estruturas Artificiais Abrigadas 

 
Estruturas com superfície lisa ou fragmentada localizadas em áreas de baixo 

hidrodinamismo que propiciam uma maior complexidade biológica (Lopes et al, 2006). 

Geralmente, cais e molhes de atracação e rampas para embarcações localizam-se em áreas de 

baixa ação hidrodinâmica como portos, marinas, terminais aquaviários na faixa litorânea, ou 
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muros de casas e rampas de barcos no caso de rios e lagoas, com superfície lisa ou levemente 

fragmentada.  

Animais e plantas que existem nesses ambientes são normalmente encontrados em 

ambientes de costões rochosos. É freqüente a ocorrência de poríferos, cnidários, moluscos, 

crustáceos, tunicados e macroalgas (Lopes et al, 2006). A maior parte das estruturas é projetada 

para proteger um simples local, pelo que a sua composição, projeto e condição são altamente 

variáveis. 

 
Habitat Litorâneo Feições Marginais Lacustres e/ou Palustres 

  
 

 
 
3.2.  Comportamento Previsível dos Hidrocarbonetos 
 

Os hidrocarbonetos são levados para fora pelo reflexo das águas contra as superfícies 

duras e íngremes em locais expostos. Em substratos planos, espera-se apenas a adesão do óleo à 

superfície, principalmente se o produto envolvido apresentar maior densidade e viscosidade. Os 

hidrocarbonetos leves depositados são facilmente removidos pela ação das águas. Os 

hidrocarbonetos mais pesados e espessos provavelmente permanecem por mais tempo, de uma 

forma irregular na linha de preamar ou acima. Os hidrocarbonetos pesados e envelhecidos 

aderem em superfícies ásperas e em fendas, com potencial de penetração. Os hidrocarbonetos 

aderem facilmente em superfícies secas e rugosas, mas com maior dificuldade em substratos 

lisos e/ou molhados. 

Os efeitos previstos são de curta duração nas comunidades, exceto no caso em que 

concentrações elevadas de produtos leves e refinados tenham atingido as áreas muito 

rapidamente. 

Em substratos planos, espera-se apenas a adesão do óleo à superfície, principalmente se o 

produto envolvido apresentar maior densidade e viscosidade. Nos substratos formados por 
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blocos (enrocamentos), existe a tendência de o produto penetrar entre os espaços, dificultando as 

ações de remoção. Portanto, quanto à natureza do substrato, os mais heterogêneos (substratos 

artificiais fragmentados) são mais vulneráveis que estruturas lisas ou planas devido à maior 

percolação e retenção do óleo, sobretudo se a estrutura estiver localizada em áreas de baixa 

circulação de água. De modo similar, o ambiente mais heterogêneo propicia o desenvolvimento 

de comunidades biológicas mais complexas, portanto, mais sensíveis em termos ecológicos. 

 
3.3.  Técnicas de Limpeza Recomendadas 
 

 Degradação Natural 
 

Normalmente não se torna necessário efetuar operações de limpeza, deixando que a 

limpeza se processe naturalmente pela ação hidrodinâmica e evaporação. 

Atenção aos efeitos nocivos de vapores sobre as pessoas e a possíveis inflamações. 

Enquanto existirem vapores oriundos de evaporação, a zona deverá ser vigiada por 

pessoal (em intervalos de 500 metros) para evitar circulação de pessoas. 

 
 Bombeamento a Vácuo 
 

Em grandes empoçamentos, quando viável, por questões de acessibilidade, podem ser 

utilizados caminhões-vácuo ou bombas portáteis que removem grandes quantidades de produto 

em curto período de tempo. 

 
 Recolha/Limpeza Manual de Detritos e Lixos Contaminados 
 

Indicada para situações de empoçamento de óleo, sobretudo em estruturas fragmentadas 

(enrocamentos) devido à facilidade de percolação e retenção do produto. Devem ser tomados 

cuidados para guarnecer os trabalhadores com equipamentos de proteção individual (EPI) 

adequados. 

 
 Lavagem a Frio de Baixa e Alta Pressão 

 
O objetivo é remover o óleo líquido que tenha aderido ao substrato, que volta a flutuar 

para recolha. Constituem métodos agressivos devido à pressão do jato. Segundo (Lopes et al, 

2006), podem ser aplicados em etapas posteriores do atendimento à Emergência, para remover o 

produto impregnado às estruturas. São Indicados principalmente quando os aspectos estéticos 

são considerados de relevância. Na sua aplicação exigem alguns cuidados, como o cerco com 

barreiras de contenção e/ou absorventes nas áreas adjacentes, para evitar a recontaminação de 
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locais próximos pelo resíduo oleoso gerado que deve ser removido da água. Portanto, sempre 

que se optar pela aplicação de jateamento, deve-se ter em mente a necessidade do emprego de 

técnicas para recolher o resíduo. Em locais remotos ou de difícil acesso, essas ações apresentam 

maior dificuldade, pois alguns equipamentos (hidrojatos, bombas etc.) são difíceis de 

movimentar e necessitam de fonte de alimentação elétrica. Os recipientes para deposição do 

resíduo líquido também são necessários e devem entrar como um item no planejamento do 

processo. Torna-se necessário a utilização de embarcações para auxiliar nesta técnica de limpeza. 

 
 Absorventes 

 
Superfícies artificiais contaminadas tornam-se fonte de recontaminação para áreas 

adjacentes, porque com a movimentação das águas ou lavagem artificial, quantidade variável de 

produto pode ser removida dessas superfícies, principalmente quando se trata de óleo pouco 

intemperizado. Nessas circunstâncias podem ser aplicadas barreiras absorventes ao longo do 

trecho contaminado com a finalidade de conter e absorver manchas tênues originadas pela ação 

de lavagem natural promovida pela ação hidrodinâmica. As barreiras devem ser monitoradas e 

substituídas tão logo se saturem com óleo. Em locais onde haja represamento de óleo, podem-se 

utilizar barreiras absorventes encapsulados em almofadas, cordões ou mesmo mantas 

absorventes, devido à eficiência de recolhimento e facilidade na coleta do resíduo gerado. 

 
3.4  Técnicas de Limpeza Não Recomendadas 
 

 Lavagem a Vapor 
 

Procedimento a ser evitado, dado a elevada mortalidade que provocaria nas comunidades 

existentes. 

 Jato de Areia 
 

Procedimento a ser evitado, devido à destruição completa de todos os organismos na zona 

de projeção. 

 

4.  TERRAÇO ROCHOSO LISO OU SUBSTRATO DE DECLIVIDADE MÉDIA, 

EXPOSTO 

 
 
4.1.  Caracterização 
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Consiste normalmente em leito de rocha ou plataformas de largura variável e suave 

inclinação, geralmente exposta à forte ação hidrodinâmica. As superfícies das rochas são 

irregulares, com numerosas poças e organismos associados e podem ser colonizadas por algas e 

outros organismos. As plataformas podem ser cobertas por uma fina cobertura de areia e 

cascalho. 

Ao longo da periferia, existe apenas uma pequena acumulação de sedimentos, a maior 

parte deles na faixa superior da linha de cheia. Muitas vezes podem co-existir junto com praias 

de cascalho, as quais podem se situar na parte superior ou na meia parte inferior da zona da linha 

de cheia, dependendo da natureza do leito de rocha. 

A composição da comunidade existente nesses ambientes não contam com as muitas 

espécies frágeis e sensíveis presentes nos substratos rochosos abrigados (Lopes et al, 2006). A 

densidade e diversidade das espécies variam muito, sendo, no entanto muitas vezes abundante. 

 
Habitat Litorâneo Feições Marginais Lacustres e/ou Palustres 

 

 
Terraço Rochoso. Ilha do Cardoso, litoral sul de São 

Paulo. Wieczorek, Arthur 

 

 

 
4.2.  Comportamento Previsível dos Hidrocarbonetos 
 

Os hidrocarbonetos não aderem nas superfícies úmidas ou molhadas das rochas, mas 

podem penetrar nas fendas, poças e tocas ou nos sedimentos, sendo transportados através da 

plataforma e se acumularem ao longo da linha de cheia. 

 

A persistência dos hidrocarbonetos é normalmente de curto prazo, exceto nos casos em 

que os hidrocarbonetos tenham se depositado em zonas em que não existe ação das água ou nos 

locais acima da linha da água. Se existir praia, os hidrocarbonetos podem penetrar e persistirem 

nos sedimentos no lado terra da plataforma. 
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Os hidrocarbonetos leves têm tendência a serem removidos rapidamente pela ação das 

águas e evaporação. Os hidrocarbonetos pesados e as borras de produto intemperizado têm 

tendência a se fundirem nas fendas e depressões, especialmente nas superfícies das rochas 

irregulares e porosas. 

A persistência dos hidrocarbonetos pode estender-se por um período de dias a meses, 

dependendo da especificidade do local, níveis de energia das águas e do tipo do produto. 

Organismos e plantas que vivem nas piscinas podem sofrer impactos negativos, mas a sua 

recuperação pode ser rápida. 

 
4.3.  Técnicas de Limpeza Recomendadas 
 

 Degradação Natural 
 

Normalmente não se torna necessário efetuar operações de limpeza, deixando que a 

limpeza se processe naturalmente pela ação hidrodinâmica e evaporação. 

Atenção aos efeitos nocivos de vapores sobre as pessoas e a possíveis inflamações. 

Enquanto existirem vapores oriundos de evaporação, a zona deverá ser vigiada por pessoal (em 

intervalos de 500 metros) para evitar circulação de pessoas. 

 Bombeamento a Vácuo 
 

Procedimento a ser utilizado quando se pretende remover o óleo acumulado em piscinas e 

poças. O equipamento pode variar desde pequenas unidades portáteis até grandes aspiradores 

(montados em caminhões ou embarcações). 

 
 Recolha/Limpeza Manual de Detritos e Lixos Contaminados 

 
O objetivo é recolher os detritos e lixos contaminados pelo óleo. Este processo deverá ser 

utilizado quando a área não tiver acesso a maquinaria pesada. Os detritos e lixos contaminados 

podem ser armazenados em sacos de plástico resistentes e/ou big bag e posteriormente 

transportados para a parte superior da praia, onde não se faça sentir a ação das águas. 

 
 Inundação 

 
O objetivo é diluir o produto a fim de evitar efeitos dos vapores e/ou reduzir riscos de 

inflamação e lavar os interstícios das rochas, fazendo com que o produto volte a flutuar para 

recolha na água. Deve-se evitar o espalhamento provocado pela lavagem utilizando, por 

exemplo, barreiras absorventes. 
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 Lavagem a Frio de Baixa  
 

O objetivo é remover o óleo líquido que tenha aderido ao substrato e na vegetação 

aquática, que volta a flutuar para recolha. Evitar o espalhamento provocado pela lavagem 

utilizando, utilizando barreiras e absorventes. 

 
 Absorventes 

 
Os absorventes utilizados e os detritos contaminados podem ser armazenados em sacos 

de plástico e/ou big bag resistentes e posteriormente transportados para a parte superior da zona, 

onde não se faça sentir a ação das águas. 

 
 
4.4.  Técnicas de Limpeza Não Recomendadas 
 

 Lavagem a Frio de Alta Pressão 
 

O jateamento aplicado aos substratos rochosos pode ser extremamente impactante 

dependendo da pressão utilizada. Fluxos com altas pressões deslocam toda a comunidade 

biológica, agravando ainda mais o impacto biológico no ambiente atingido, devendo ser evitada 

sua aplicação (Lopes et al, 2006). 

 
 Lavagem a Vapor 

 
Procedimento a ser evitado, dado a elevada mortalidade que provocaria nas comunidades 

existentes. 

 
 Jato de Areia 

 
Procedimento a ser evitado, devido à destruição completa de todos os organismos na zona 

de projeção. 

 

5.  PRAIAS DE AREIA FINA A MÉDIA, EXPOSTAS; PRAIAS DE AREIA FINA A 

MÉDIA ABRIGADAS; PRAIAS DE AREIA GROSSA; PRAIAS 

INTERMEDIÁRIAS, DE AREIA MÉDIA A FINA, EXPOSTAS; PRAIAS DE 

CASCALHO. 

 
5.1  Caracterização 
 

 Praias de Areia Fina a Média 
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Praias com declividade suave e perfil relativamente plano são comumente associadas a 

outros ambientes contíguos como planícies de maré, terraços e planícies de inundação. 

Praias litorâneas estão sujeitas ao ciclo praial, podem ter suas características de sedimento 

alteradas naturalmente ao longo do ano. O sedimento é mais estável e compacto, com menor 

espaço intersticial e maior capacidade de acúmulo de matéria orgânica associada a partículas 

mais finas.  

Praias fluviais possuem variação de sedimentos associados a morfologia do rio, sendo 

que em setores mais abrigados tendem a possuir granulometria de areia mais fina do que aqueles 

setores mais hidrodinâmicos (com granulometria de areia mais grossa). 

Nestes ambientes, a biota é consideravelmente rica, complexa, e sensível ao óleo, 

representada tanto pela epifauna como pela infauna/endofauna. A maior parte da biota concentra-

se na camada superficial do sedimento. 

Pelas condições intrínsecas desses ambientes, a penetração do óleo no sedimento é baixa, 

permanecendo nas camadas superficiais. Em quantidades maiores, o óleo pode recobrir grandes 

extensões de areia, constituindo um pavimento asfáltico sobre ela. Uma via de penetração do 

óleo no sedimento são os tubos e galerias criados por organismos como moluscos, crustáceos e 

poliquetas. Nestes ambientes, os procedimentos de limpeza usualmente empregados podem ser 

realizados eficientemente, o que faz diminuir o tempo de residência do óleo e os impactos à 

biota, acelerando o processo de recuperação da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

Habitat Litorâneo Feições Marginais de Rio Lagos e Lagoas 
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Praia da Lage – Ilha do Cardoso, litoral sul de São 

Paulo. Wieczorek, Arthur 

 
Praia no Canal do Ararapira  – Ilha do Cardoso, 
litoral sul de São Paulo. Wieczorek, Arthur 

 
 

 Praias de Areia Grossa 
 

Praias com as maiores declividades, comumente com presença de terraços planos, zonas 

inclinadas, presença de berma e terraço plano. São praias com perfil relativamente heterogêneo e 

instável. 

A granulometria freqüentemente difere ao longo do perfil praial, com sedimentos mais 

finos na porção inferior da praia. As características granulométricas também podem variar ao 

longo do ano, como reflexo da dinâmica dos ciclos climáticos. Nessas praias o grau de 

compactação do sedimento é muito baixo, tornando-o instável e impedindo o desenvolvimento 

de uma comunidade biológica rica, especialmente em condições de hidrodinamismo intenso. A 

zona inferior é colonizada principalmente por crustáceos e moluscos. 

Por seu elevado declive, essas praias têm uma faixa relativamente estreita quando 

comparada às praias de areia fina. Com isso, o substrato disponível para colonização biológica é 

também mais restrito. Da mesma forma, a área vulnerável ao óleo é muito menor do que em 

praias de areia fina. 

Eventualmente esses ambientes são colonizados temporariamente por espécies visitantes, 

migratórias, em períodos reprodutivos, como aves e quelônios. Em algumas praias litorâneas 

ocorre nidificação na parte superior de praias brasileiras, de novembro a março. Nestes períodos, 

as praias adquirem sensibilidade especial tanto ao óleo quanto às ações de limpeza. 

 
 
 
 
 

Habitat Litorâneo Feições Marginais de Rios Lagos e Lagoas 
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 Praias de Cascalho 
 

Essas praias têm mobilidade de sedimento, mas, devido à maior granulometria, é 

necessária maior energia hidrodinâmica para essa mobilização. Portanto, em períodos de maior 

agitação marítima e/ou tempestades formam-se perfis típicos com bermas de tempestade. 

As praias de cascalho, quanto maior o diâmetro do grão, maior o espaço intersticial. Se a 

praia tiver os sedimentos mal selecionados, esses espaços são preenchidos por sedimentos mais 

finos; mas se os sedimentos forem bem selecionados, os espaços intersticiais serão maiores. 

Devido à maior circulação intersticial, essas praias não são favoráveis à deposição de 

particulados finos e matéria orgânica. 

De forma análoga às praias de areia grossa, as praias de cascalho, por conta de sua 

mobilidade, instabilidade e limitação em nutrientes também são relativamente pobres 

biologicamente. Por outro lado, um aspecto típico desses ambientes é a possibilidade de presença 

de organismos de substrato consolidado, agregados aos pedregulhos, seixos e pedras roladas, 

como crustáceos, algas, e organismos coloniais. No entanto, a presença destas espécies está 

limitada a condições adequadas de hidrodinamismo (abrigadas da ação hidrodinâmica). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat Litorâneo 
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5.2  Comportamento Previsível dos Hidrocarbonetos 
 

 Praias de Areia Fina a Média 
 

Serão depositadas acumulações de hidrocarbonetos leves na forma de bandas oleosas ao 

longo da linha de cheia. Será verificada a cobertura de toda a superfície da praia por 

acumulações de hidrocarbonetos pesados; os hidrocarbonetos serão suspensos da parte inferior 

com a ação da água. 

A penetração dos hidrocarbonetos na areia pode variar entorno de 10 cm de 

profundidade. Porém podem atingir profundidades maiores infiltrando-se por cavidades 

contruídas por animais. 

Poderão se formar pavimentações asfálticas no caso de ser verificado uma pesada 

acumulação, que irá alterar a natureza e estabilidade do substrato e deste modo a sua utilização 

biológica. Dependendo do estado da praia, pode haver acúmulo de sedimentos sobre o 

hidrocarboneto, podendo até impedir sua visualização. 

As aves que procuram descanso e alimentação nestas praias podem ficar impregnadas de 

óleo. Os organismos que vivem nos sedimentos da praia podem morrer por asfixia ou devido a 

concentrações letais de hidrocarbonetos na água intermarés. Os impactos biológicos incluem 

uma redução temporária da fauna, o que poderá afetar a alimentação das aves que utilizam a 

praia. 

Para a limpeza de praias, segundo o órgão ambiental paulista, Lopes (2006), recomenda-

se a seleção de métodos que sejam eficientes esteticamente, mas que preservem a comunidade 

biológica de danos adicionais. Com essa expectativa foram feitos vários estudos e avaliações de 

procedimentos durante derrames reais, propiciando a determinação das diretrizes atualmente 
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respeitadas. Em primeiro lugar, foi comprovado que a ação das ondas e marés é extremamente 

eficiente no deslocamento do petróleo e na limpeza natural, devendo ser aproveitada ao máximo 

durante os procedimentos. A estratégia atualmente adotada pela CETESB é a conjugação de 

métodos de remoção como recolhimento manual criterioso, uso de absorventes naturais e 

bombeamento a vácuo, com a limpeza natural (ação das ondas e principalmente da maré). 

 
 Praias de Areia Grossa 

 
Nas praias de areia grossa a penetração do óleo pode superar 25 centímetros de 

profundidade no sedimento, fazendo com que o tempo de permanência seja mais elevado. O grau 

de penetração depende também das características do óleo. O sedimento frouxo dessas praias 

dificulta operacionalmente a limpeza e retirada do óleo. Em fases construtivas de praias 

litorâneas o óleo pode ser recoberto com sedimento limpo, sendo redisponibilizado apenas no 

período destrutivo, vários meses depois (Lopes et al, 2006). 

Considerando a influência hidrodinâmica na face praial, há também uma tendência de o 

óleo acumular no terraço posterior da praia, (Lopes et al, 2006). Em grandes acumulações os 

hidrocarbonetos podem cobrir toda a superfície da praia, mas também podem permanecer 

suspensos na parte baixa da praia durante as enchentes. Pequenas acumulações podem ser 

depositadas na linha da água e nos depósitos de detritos. Grandes quantidades de 

hidrocarbonetos podem se acumular acima da faixa das cheias, onde é impossível a drenagem 

com a vazante. 

Poderão se formar pavimentações asfálticas, no caso de grandes acumulações de 

hidrocarbonetos em áreas abrigadas, alterando a natureza e estabilidade do substrato e deste 

modo a sua utilização biológica. Pode ocorrer uma redução temporária na fauna. 

 
 Praias de Cascalho 
 

Nas praias de cascalho, durante o período de maior agitação hidrodinâmica, o óleo pode 

ser conduzido para a faixa superior da praia (pós-praia) pelas ondas, acumulando-se na região de 

berma. Neste tipo de ambiente os sedimentos de elevada porosidade e permeabilidade permitem 

a profunda penetração do óleo (possivelmente mais de um metro). No entanto, em certas 

condições, a presença de seixos e pedregulhos alinhados superficialmente pelas correntes pode 

proteger o sedimento do contato direto com o óleo, diminuindo a intensidade de penetração 

vertical. 
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A penetração dos hidrocarbonetos poderá atingir profundidades de até 50 cm; no caso da 

parte arenosa ser bastante móvel e o comportamento ser o de uma praia de areia, caso esta 

componente atinja mais de 40% da praia. 

Em bolsas abrigadas da praia poderão se formar pavimentos de asfalto, caso o 

hidrocarboneto não seja removido a tempo. Estes pavimentos podem ser persistentes por muitos 

anos. Os hidrocarbonetos envelhecidos ou emulsionados podem ficar depositados nos 

sedimentos maiores da parte inferior da praia. 

Os hidrocarbonetos podem matar a fauna e flora existente por asfixia, por concentração 

letal ou por componentes dissolvidos na água. 

 
5.3  Técnicas de Limpeza Recomendadas 
 

 Degradação Natural 
 

A degradação natural é o procedimento mais adequado para hidrocarbonetos tipo I. 

Normalmente não se torna necessário efetuar operações de limpeza, deixando que a limpeza se 

processe naturalmente pela ação hidrodinâmica e evaporação. 

Atenção aos efeitos nocivos de vapores sobre as pessoas e a possíveis inflamações. 

Enquanto existirem vapores oriundos de evaporação, a zona deverá ser vigiada por pessoal (em 

intervalos de 500 metros) para evitar circulação de pessoas. 

A ação hidrodinâmica é extremamente eficiente no deslocamento do petróleo e na 

limpeza natural, devendo ser aproveitada ao máximo durante os procedimentos (Lopes et al, 

2006). 

 Recolha/Limpeza Manual 
 

As operações de limpeza devem concentrar-se na remoção de hidrocarbonetos e de 

detritos oleosos da parte superior da linha de cheia a partir do momento da chegada dos 

hidrocarbonetos em terra. Em função da extensão da área contaminada e da espessura da camada 

de hidrocarbonetos, utilizar preferencialmente a limpeza manual em detrimento do uso de 

escavadeiras e de pás carregadoras, de forma a minimizar o volume de areia removida, bem 

como evitar que os hidrocarbonetos se enterrem na areia. 

Deverá ser minimizada a remoção de areia para evitar problemas de erosão; as atividades 

de remoção dos sedimentos devem apenas começar somente após a chegada em terra da 

totalidade dos hidrocarbonetos. 
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Deverão ser feitos todos os esforços para evitar o tráfego de pessoas e de veículos ao 

longo da área contaminada com hidrocarbonetos de forma a evitar a penetração na areia e a 

contaminação de áreas limpas. 

Deve-se iniciar a limpeza das praias apenas quando a maior quantidade possível de óleo 

já tiver sido retirada da água, pelos procedimentos convencionais de combate em água - 

barreiras, skimmers, bombeamento, barcaças, entre outros (Lopes et al, 2006). 

A faixa inferior (mais próxima da água nas marés baixas e períodos de seca) da deve ser 

preservada de qualquer procedimento mecânico de limpeza, uma vez que esta é a região mais 

rica e sensível biologicamente. O óleo presente nesta faixa é naturalmente transportado às zonas 

superiores pela própria ação das ondas e marés, e também pelas cheias no caso de praias fluviais. 

A penetração de água nos espaços intersticiais durante a subida das águas é efetiva, contribuindo 

para a limpeza natural do sedimento. A abrasão dos grãos e os processos de floculação também 

facilitam a retirada de óleo do substrato, que tende a acumular-se na faixa superior da praia 

(Lopes et al, 2006). 

O recolhimento manual do óleo deve concentrar-se na faixa superior da praia e realizar-se 

criteriosamente, retirando-se o mínimo possível de areia. Para isso utilizam-se preferencialmente 

rodos de madeira, rastelo e na falta destes, pás e enxadas. 

 
 Absorventes 

 
Apenas a remoção manual com os rodos não basta para retirar todo o óleo que existe no 

sedimento. Quando esse procedimento se torna ineficaz, entra-se na fase de limpeza fina da 

praia, por meio do uso de absorventes naturais.  

No caso de praias litorâneas ou estuarinas o produto deve ser espalhado na região mais 

próxima da água, ao longo da extensão da praia, sempre nos períodos de maré baixa. 

Consultando a tábua de marés, as equipes de limpeza começam a espalhar o produto pouco antes 

do pico de baixa-mar. Esta atividade deve ser conduzida de forma adequada, para não 

desperdiçar absorvente nem utilizá-lo em quantidades insuficientes. Com a subida da maré, a 

ação do produto ocorre durante várias horas, e por toda a extensão da zona entremarés. Após a 

preamar seguinte à aplicação, o produto deve ser recolhido manualmente, respeitando-se, da 

mesma forma, as faixas inferiores da praia. O procedimento deve ser repetido até que a praia 

esteja limpa do produto. Normalmente são necessários de três a cinco dias, dependendo do tipo e 

quantidade de óleo, do tipo de praia atingida e das condições climáticas no momento da 

emergência (Lopes et al, 2006). 
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No caso de praias lacustres e palustres não é possível utilizar o efeito das marés, no 

entanto, pode-se utilizar o mesmo procedimento em caso de eventos rápidos de cheias 

provocados pelas chuvas.  

Em praias lacustres e palustres pode-se utilizar também um efeito artificial de elevação 

das águas por ondulações geradas pelo movimento de embarcações para auxiliar na ressuspensão 

dos hidrocarbonetos aderidos aos sedimentos e fixá-los aos absorventes. 

 Adição de Nutrientes 
 

A adição de nutrientes pode ser uma solução para as praias de cascalho quando os 

métodos restantes atingirem o seu limite de aplicabilidade. Esta solução deverá ser analisada 

juntamente com as autoridades responsáveis pelo meio ambiente. 

 
5.4  Técnicas de Limpeza Não Recomendadas 
 

 Recolha/Limpeza utilizando máquinas pesadas 
 

Máquinas e veículos não devem trafegar na zona praial, especialmente na faixa inferior, 

de maior sensibilidade ambiental. Os veículos de apoio, quando necessários, devem permanecer 

acima da zona entremarés, respeitando faixas vegetadas. Em praias lamosas e de cascalho, 

somam-se às limitações de trafegabilidade inerentes a esses ambientes. 

A faixa inferior (mais próxima da água nas marés baixas) da zona entremarés deve ser 

preservada de qualquer procedimento mecânico de limpeza, uma vez que esta é a região mais 

rica e sensível biologicamente. O óleo presente nesta faixa é naturalmente transportado às zonas 

superiores da região entremarés pela própria ação das ondas. A penetração de água nos espaços 

intersticiais durante a subida das águas é efetiva, contribuindo para a limpeza natural do 

sedimento. A abrasão dos grãos e os processos de floculação também facilitam a retirada de óleo 

do substrato, que tende a acumular-se na faixa superior da praia. A zona entremarés inferior deve 

ser protegida do pisoteio, restringindo-se o acesso a essa área aos trabalhadores envolvidos na 

limpeza. 

 

6.  PLANÍCIE DE MARÉ ARENOSA EXPOSTA; PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO 

ARENOSA (PLANÍCIES FLUVIAIS MARGINAIS ARENOSAS) 

 
6.1. Caracterização 

 
 

 Planície de Maré Arenosa 
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Planícies de maré arenosas estão sujeitas a ação de ondas. Nesses casos predomina a areia 

e há menor proporção de sedimentos lamosos. As planícies de maré expostas têm sedimentos 

mais compactos e firmes. Por conta do baixo declive, a zona entremarés das planícies de maré é, 

em geral, extensa, especialmente nas regiões onde a amplitude de maré é maior. Esses terraços 

são comuns em estuários, baías, lagoas e lagunas e ambientes costeiros sedimentares. 

Este tipo de margem é encontrado próximo da foz dos rios, em áreas protegidas por 

barreiras de recifes ou por uma extensa orla de recifes, ao largo ou próximo da entrada de maré. 

Margem constituída por extensas áreas intermarés principalmente compostas por areia e 

pequenas quantidades de cascalho. São zonas expostas a ondulação moderada e à energia de 

corrente de maré. 

A presença de areia indica que as correntes de maré e a ondulação são suficientemente 

fortes para fazer deslocar os sedimentos. A sua utilização biológica pode ser muito elevada, com 

grande número de organismos e utilização acentuada de aves para reprodução e alimentação, e 

por peixes para alimentação. As algas bentônicas intermarés podem ser dominantes neste 

“habitat”. 

 
 Planície de Inundação Arenosa 

 
As Planícies de Inundação são ambientes formados pela deposição de sedimentos nos 

momentos de cheias dos rios. O substrato geralmente é caracterizado por sedimentos arenosos. O 

nível de colonização vegetal é determinado pelo regime de cheias dos rios, sendo freqüente a 

instalação de gramíneas e vegetação pioneira. 

 

 

 

 

Feições Marginais Lacustres e/ou Palustres  
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6.2.  Comportamento Previsível dos Hidrocarbonetos 

 
 Planície de Maré Arenosa 

 
As planícies de maré são normalmente saturadas de água e com pouco espaço intersticial. 

De modo geral, esta característica faz com que haja reduzida penetração de óleo no sedimento 

(Lopes et al, 2006). 

Como resultado da ação de subida e descida das marés, o óleo tende a acumular na parte 

superior do ambiente. Em episódios de contaminação intensa, a pavimentação do substrato pode 

persistir por muitos anos (Lopes et al, 2006). 

A maior parte dos hidrocarbonetos poderá ser transportada através da planície com a 

maré enchente; raramente irá aderir na planície ou penetrar no solo. Poderá ser verificada 

deposição de hidrocarbonetos durante a baixa-mar, se as acumulações forem pesadas. Os 

hidrocarbonetos não penetram nos sedimentos saturados de água, mas poderão penetrar em zonas 

de areia grossa ou com cascalho, em tocas na zona superior intermarés e podem cobrir as algas 

agregadas, em particular se estas morrerem ou secarem durante a exposição na maré baixa. 

Os impactos poderão ser severos, em particular sobre os organismos, reduzindo as fontes 

de alimentação para as aves e outros predadores. 

 
 Planície de Inundação Arenosa 

 
Os hidrocarbonetos irão atingir as planícies de inundação, caso o derrame ocorra em 

momentos de cheias do rio. Neste caso, os hidrocarbonetos ficarão retidos no substrato quando 

ocorrer o retrocesso das águas. 

Os impactos poderão ser severos, pois as ações de limpeza natural neste caso são quase 

inexistentes. A penetração dos hidrocarbonetos no substrato dependerá das características do 
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sedimento. O impacto as comunidades biológicas podem ser grandes, principalmente a vegetação 

presente. 

Como consequência do contato direto com o óleo, impactos ambientais nesses 

ecossistemas sensíveis podem ser severos, resultantes do recobrimento físico e do efeito 

químico. Em termos gerais, os impactos esperados em praias de areia podem ocorrer também nas 

planícies de maré, como alteração no equilíbrio trófico, desaparecimento de espécies-chave e 

espécies fundadoras, redução da biodiversidade e efeitos subletais na fisiologia e comportamento 

das espécies, impactos associados aos efeitos do recobrimento e da intoxicação. Estes efeitos 

podem perdurar por longos períodos, como consequência da permanência do óleo em ambientes 

abrigados. 

 
6.3.  Técnicas De Limpeza Recomendadas 

 
As operações de limpeza neste tipo de margem são difíceis, pelo que se recomenda um 

elevado grau de proteção. 

No caso das planícies de maré, apenas é possível efetuar as operações de limpeza durante 

os períodos de baixa-mar. 

Em ambientes sensíveis, como planícies de maré e baixios lodosos, as atividades ligadas 

à limpeza podem ser mais nocivas que o próprio óleo e causar danos em longo prazo. São 

ambientes com sedimentos instáveis que não suportam nem a presença de máquinas nem o 

pisoteio na zona entre marés. Portanto, as restrições à intervenção de limpeza desses ambientes 

são maiores do que as das praias de areia, o que os situa entre os mais sensíveis e vulneráveis. 

Da mesma forma que para os outros ambientes, deve ser removido em primeiro lugar e 

tanto quanto possível o óleo na coluna d’água adjacente ao ambiente, antes do início da limpeza. 

 
 Degradação Natural 
 

 Para estes ambientes deve-se considerar a limpeza natural como um dos procedimentos 

prioritários de combate. Contudo, para cenários com intensa contaminação, a remoção manual 

criteriosa do óleo é necessária. 

A degradação natural é o procedimento mais adequado para hidrocarbonetos tipo I. 

Normalmente não se torna necessário efetuar operações de limpeza, deixando que a limpeza se 

processe naturalmente pela ação hidrodinâmica e evaporação. 
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Atenção aos efeitos nocivos de vapores sobre as pessoas e a possíveis inflamações. 

Enquanto existirem vapores oriundos de evaporação, a zona deverá ser vigiada por pessoal (em 

intervalos de 500 metros) para evitar circulação de pessoas. 

 
 Absorventes 

 
Lançar os absorventes após a re-flutuação do produto. Posteriormente recolher 

manualmente o material absorvente utilizado. Os absorventes utilizados e os detritos 

contaminados podem ser armazenados em sacos de plástico e/ou big bag resistentes e 

posteriormente transportados para a parte superior da zona, onde não se faça sentir a ação das 

águas. 

 
 Recolha/Limpeza Manual 

 
Associados à remobilização do óleo presente na superfície do sedimento pela água, 

devem ser considerados os procedimentos propostos para praias, nos quais se restringe a 

circulação de trabalhadores e a presença de máquinas, utilizando-se técnicas de remoção manual, 

aplicação e recolhimento de absorventes naturais como a turfa vegetal. Estas ações devem se 

concentrar na faixa superior da zona, comumente mais estável e menos sensível biologicamente. 

 
 
6.4.  Técnicas de Limpeza Não Recomendadas 

 
 Recolha/Limpeza utilizando máquinas pesadas 

 
Máquinas e veículos não devem trafegar na zona de planícies, especialmente na faixa 

inferior, de maior sensibilidade ambiental. Os veículos de apoio, quando necessários, devem 

permanecer em áreas adjacentes, onde o sedimento for mais consolidado, respeitando faixas 

vegetadas. 

 

7.  ESCARPA/ENCOSTA DE ROCHA LISA ABRIGADA; ESCARPA/ENCOSTA 

DE ROCHA NÃO LISA ABRIGADA. 

 
7.1  Caracterização 

 
São normalmente zonas de rochas de inclinação variável que estão abrigadas à exposição 

das águas e que têm permeabilidade variável. As zonas maiores podem ter alguns sedimentos, 

mas predominam as rochas. 
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As escarpas e costões abrigados apresentam uma rica e complexa comunidade. O 

substrato duro favorece a fixação de larvas de diversas espécies de invertebrados, sendo comum 

a ocupação do espaço por faixas densas invertebrados, além de diversas espécies de macroalgas, 

muitas das quais formando também densas coberturas na rocha. As espécies existentes são 

diversificadas e muitas vezes abundantes. 

 

 

 
Habitat Litorâneo Feições Marginais de Rios Lagos e Lagoas 

 
Costão Rochoso de Matacões. Ilha do Cardoso, Cananéia, 

São Paulo. Wieczorek, Arthur 

 
Costa Rochosa. Represa de Americana, São Paulo. 
Wieczorek, Arthur 

 
 
7.2  Comportamento Previsível dos Hidrocarbonetos 

 
Uma vez que a força ação hidrodinâmica é mínima, existe grande dificuldade de o óleo 

ser disperso e eliminado naturalmente nesses ambientes. Nestes casos, o produto pode 

permanecer nas rochas por muitos anos, impedindo ou dificultando o processo de recuperação da 

comunidade atingida (Lopes et al, 2006). 

As comunidades biológicas que existem nas costas de rochas abrigados têm em sua 

composição muitas espécies frágeis e delicadas sem proteção externa, como conchas e carapaças, 

uma vez que o ambiente abrigado não representa uma fonte intensa de estresse mecânico. Em 

muitos casos, estas espécies são também muito sensíveis aos compostos químicos presentes no 

petróleo, além de não suportarem os efeitos do recobrimento e asfixia que o produto causa 

(Lopes et al, 2006). 

Como o petróleo tende a permanecer por muito tempo nas encostas rochosas abrigadas, 

isto impede a recolonização por meio do recrutamento de novos indivíduos trazidos pelos corpos 

d’água – larvas e esporos (Lopes et al, 2006). 
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Nas zonas verticais ou de maior inclinação os hidrocarbonetos formam uma banda 

distinta na zona da cheia, mas normalmente não aderem na parte inferior das rochas. 

Hidrocarbonetos pesados e / ou envelhecidos podem cobrir a parte superior da zona, com 

pequeno impacto para as comunidades existentes na parte inferior da zona rochosa. Quando os 

sedimentos são abundantes os hidrocarbonetos podem penetrar nas cavidades formadas pela 

superfície pedregosa formando depósitos que podem penetrar profundamente e causar 

contaminação de longa duração. 

7.3 Técnicas de Limpeza Recomendadas 

 
 Jateamento a Baixa Pressão 

 
Em locais abrigados onde a contaminação for intensa, o jateamento pode ser uma técnica 

aplicável que deve ser utilizada, preferencialmente, nas primeiras horas após o vazamento, pois o 

óleo ainda não intemperizado desprender-se-á do substrato mais facilmente. A técnica pode 

trazer impacto à comunidade, porém esse impacto pode ser menor se comparado à situação onde 

o substrato for deixado à mercê da limpeza natural, que em locais abrigados não é efetiva. A 

remoção originará resíduos oleosos que poderão contaminar áreas adjacentes. Dessa forma, há 

necessidade de se conjugar ao jateamento ações de contenção do resíduo, o que pode ser 

realizado por meio de barreiras absorventes. O sobrenadante pode ser recolhido com a utilização 

de absorventes (mantas, barreiras almofadas, absorventes granulados) ou o bombeamento a 

vácuo. 

 
 Lavagem com água corrente 
 

É uma técnica aconselhável que promove mínimos danos adicionais. Porém, deve ser 

utilizada imediatamente após os locais serem atingidos e repetidamente enquanto o óleo estiver 

chegando no ambiente. De outro modo, mostrar-se-á ineficiente para retirar o óleo intemperizado 

e já aderido ao substrato. Assim como para o jateamento a baixa pressão, deve-se atentar para o 

fato de que o óleo retirado na lavagem deve ser recolhido por bombeamento ou pela aplicação de 

absorventes. O cerco do local a ser lavado com utilização de barreiras absorventes é importante 

para prevenir a recontaminação de áreas adjacentes e facilitar a recuperação do resíduo gerado. 

 
 Bombeamento a Vácuo 
 

Essa técnica é altamente recomendada, devendo ser utilizada sempre que possível nas 

proximidades do costão atingido, inclusive nas poças de maiores dimensões com acúmulo de 
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óleo. Este procedimento deve repetir-se durante os dias que forem necessários, uma vez que 

causa mínimos danos adicionais ao costão rochoso. Pode ser operado por meio de barcaças ou 

por terra, com caminhões-vácuo, caso as condições de acesso o permitam. Ao contrário, podem-

se utilizar bombas portáteis. É técnica indicada e eficiente em ambientes onde haja acúmulo de 

óleo devido à conformação física do substrato como, por exemplo, em trechos de matacões. 

 

 
 Remoção Manual 
 

Essa operação auxilia a retirada de óleo de poças, fendas, depressões das rochas em áreas 

de difícil acesso, onde outras técnicas não são possíveis, ou mesmo como medida complementar 

em associação com outros procedimentos. Cuidado especial deve ser tomado para evitar pisoteio 

em organismos (animais e algas) durante as atividades, o que pode representar intenso impacto 

mecânico, principalmente quando há grande número de pessoas em atividade em uma área 

restrita do ambiente. Devem-se orientar os trabalhadores para, tanto quanto possível, trafegarem 

pela área evitando o pisoteio em superfícies rochosas habitadas por organismos. Procedimentos 

de segurança também são essenciais porque esses ambientes são irregulares, escorregadios e 

apresentam “cantos vivos”, facilitando a ocorrência de acidentes. Os trabalhadores devem usar 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) condizentes. 

 
 Absorventes 

 
Produtos como turfas, que agregam o óleo, são úteis para facilitar a retirada do produto 

do ambiente. Porém, a aplicação de absorventes deve restringir-se a poças d’água adjacentes aos 

costões e ser evitada sua utilização diretamente sobre a comunidade biológica. A mistura óleo e 

absorvente forma uma camada que depois de seca promove impactos físicos sobre os 

organismos. Muitas vezes a aplicação de absorventes na água deve repetir-se por muitos dias 

após o derrame, sendo eficiente na “limpeza fina” do ambiente, ou seja, deve ser aplicada após a 

remoção da maior parte do óleo presente na água. A aplicação de absorvente granulado nas 

adjacências do ambiente deve ser feita preferencialmente conjugada com a colocação de 

barreiras absorventes de modo a conter o produto absorvido e facilitar sua remoção através de 

puçás, ancinhos etc., ou mesmo por bombeamento. 

Mantas absorventes, almofadas e cordões são muito úteis, principalmente em 

empoçamentos, porque agregam grande quantidade de óleo e são retirados com facilidade do 

ambiente. Grumos isolados de pompons também podem ser utilizados nessas situações. Depois 
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de atingidas, as rochas impregnadas passam a liberar óleo devido à ação de lavagem 

proporcionada pelas ondas e marés. Com isso, nas proximidades dos locais atingidos formam-se 

manchas tênues com coloração prateada a iridescente. Nesse tipo de cenário, os absorventes são 

de muita utilidade, principalmente porque outras técnicas de remoção de óleo em água não se 

mostram eficientes. As barreiras absorventes e pompons são os mais indicados nesses casos. 

 
 

 Limpeza natural 
 

É um agente muito efetivo. A ação das ondas, correntes e marés retira eficientemente o 

produto dos costões rochosos atingidos. Entretanto, ação de ondas influenciada pelo regime de 

ventos é o principal fator que participa na degradação do óleo. Isso ocorre porque as ondas 

transferem grande quantidade de energia ao ambiente, traduzindo-se num efetivo agente de 

limpeza de superfícies contaminadas. A limpeza natural não é propriamente uma técnica de 

limpeza, mas sim um procedimento escolhido criteriosamente. Muitas vezes a não interferência 

em um local atingido, permitindo sua recuperação natural, é o melhor procedimento a ser 

adotado, considerando as particularidades dos locais atingidos, especialmente em relação ao 

nível de energia presente, sendo particularmente indicado para encostas rochosas. 

 
7.4  Técnicas de Limpeza Não Recomendadas 

 
 Jateamento a Frio de Alta Pressão 

 
O jateamento aplicado aos substratos rochosos pode ser extremamente impactante 

dependendo da pressão utilizada. Fluxos com altas pressões deslocam toda a comunidade 

biológica, agravando ainda mais o impacto biológico no ambiente atingido, devendo ser evitada 

sua aplicação. 

 
 Lavagem a Vapor 

 
Procedimento a ser evitado, dado a elevada mortalidade que provocaria nas comunidades 

existentes. 

 Jato de Areia 
 

Procedimento a ser evitado, devido à destruição completa de todos os organismos na zona 

de projeção. 
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8.  PLANÍCIE DE MARÉ ARENOSA/LAMOSA ABRIGADA; TERRAÇO DE 

BAIXA-MAR LAMOSO ABRIGADO 

 
8.1.  Caracterização 

 

Estes ambientes têm declive muito suave (eventualmente menos de um grau) e ficam 

expostos durante a baixa-mar, ocorrendo em áreas costeiras normalmente abrigadas da ação 

direta das ondas, sendo, portanto, favoráveis à deposição de sedimentos finos (Lopes et al, 2006). 

Ambientes deposicionais como planícies de maré e terraços de baixa-mar lodosos são 

ricos biologicamente como consequência da relativa estabilidade física e abundância de alimento 

(altos índices de matéria orgânica). São ambientes propícios ao desenvolvimento de complexas 

comunidades bentônicas de invertebrados, com populações abundantes de crustáceos, moluscos, 

anelídeos e equinodermas, entre muitos outros grupos). Padrões de densidade populacional de 

invertebrados podem atingir vários milhares de indivíduos por metro quadrado. As assembléias 

de peixes bentônicos e demersais também são muito ricas, uma vez que diversas espécies 

costeiras adentram esses ambientes para reproduzir, obter alimento e proteção contra predadores. 

São áreas fortemente usadas para alimentação de pássaros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat Litorâneo 
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8.2.  Comportamento Previsível dos Hidrocarbonetos 

 
As planícies de maré e sedimentos lamosos são normalmente saturadas de água e com 

pouco espaço intersticial. De modo geral, esta característica faz com que haja reduzida 

penetração de óleo no sedimento. O grau de penetração está diretamente ligado à proporção entre 

silte/argila no substrato. Por outro lado, nesses ambientes, por conta do baixo hidrodinamismo, o 

tempo de permanência do óleo pode ser muito longo. Como resultado da ação de subida e 

descida das marés, o óleo tende a acumular na parte superior do ambiente. Em episódios de 

contaminação intensa, a pavimentação do substrato pode persistir por muitos anos (Lopes et al, 

2006). 

Como conseqüência do contato direto com o óleo, impactos ambientais nesses 

ecossistemas sensíveis podem ser severos, resultantes do recobrimento físico e do efeito 

químico. Em termos gerais, os impactos esperados em praias de areia podem ocorrer também nas 

planícies de maré, como alteração no equilíbrio trófico, desaparecimento de espécies-chave e 

espécies fundadoras, redução da biodiversidade e efeitos subletais na fisiologia e comportamento 

das espécies, impactos associados aos efeitos do recobrimento e da intoxicação. Estes efeitos 

podem perdurar por longos períodos, como conseqüência da permanência do óleo em ambientes 

abrigados. 

Por suas condições geomorfológicas, hidrodinâmicas e biológicas, as planícies de maré 

são ambientes mais sensíveis ao óleo.  
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8.3.  Técnicas De Limpeza Recomendadas 

 
Áreas de elevada prioridade de proteção devido às escassas opções de limpeza; utilizar 

barreiras em contenção ou deflexão para evitar ou minimizar o impacto negativo dos 

hidrocarbonetos. A limpeza é muito difícil devido ao substrato ser muito mole; muitas técnicas 

são restritivas. 

As operações de limpeza devem ser limitadas à parte superior da linha da água na cheia, 

ou conduzidas a partir de embarcações. Poderá ser de grande utilidade a utilização de barreiras 

ou mantas absorventes, a partir de embarcações de calado reduzido. 

As operações de limpeza devem ser supervisionadas de forma a evitar a incorporação de 

hidrocarbonetos nos sedimentos. 

 
 Limpeza natural 

 
Em ambientes sensíveis, como planícies de maré e baixios lodosos, as atividades ligadas 

à limpeza podem ser mais nocivas que o próprio óleo e causar danos em longo prazo. São 

ambientes com sedimentos instáveis que não suportam nem a presença de máquinas nem o 

pisoteio na zona entre marés. Portanto, as restrições à intervenção de limpeza desses ambientes 

são maiores do que as das praias de areia, o que os situa entre os mais sensíveis e vulneráveis. 

Por conseguinte, para planícies de maré deve-se considerar a limpeza natural como um dos 

procedimentos prioritários de combate. 

 
 Remoção Manual e Absorventes 

 
Para cenários com intensa contaminação, a remoção manual criteriosa do óleo é 

necessária. Da mesma forma que para os outros ambientes, deve ser removido em primeiro lugar 

e tanto quanto possível o óleo na coluna d’água adjacente ao ambiente, antes do início da 

limpeza. 

Associados à remobilização do óleo presente na superfície do sedimento pelas marés e 

ondas em direção ao supralitoral, devem ser considerados os procedimentos propostos para 

praias, nos quais se restringe a circulação de trabalhadores na zona entre marés e a presença de 

máquinas, utilizando-se técnicas de remoção manual, aplicação e recolhimento de absorventes 

naturais como a turfa vegetal. Estas ações devem concentrar-se na faixa superior da zona entre 

marés, comumente mais estável e menos sensível biologicamente. 
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9. MARISMAS, TERRENOS ALAGADIÇOS, VÁRZEAS, BANHADOS, BREJOS 

 
9.1  Caracterização 

 

Marismas são áreas úmidas frequentemente inundadas, que se caracterizam por vegetação 

herbácea emergente adaptada às condições saturadas do solo. São encontradas em regiões 

costeiras protegidas nas médias e altas latitudes, sendo substituídas por manguezais nas costas 

tropicais e subtropicais (Lopes et al, 2006). 

A estrutura das marismas é dominada por uma comunidade vegetal predominantemente 

halófita (plantas que ocorrem em ambientes salinos), na maioria das vezes composta ou 

dominada por uma ou poucas espécies de vegetais (Lopes et al, 2006). 

As marismas possuem diversos componentes biológicos que incluem vegetação, 

comunidades animal e microbiana. Além disso, existem também o plâncton, os invertebrados, os 

peixes que habitam os canais, lagoas e estuários e as comunidades bentônicas associadas ao 

substrato típico desses ecossistemas. Largura da marisma pode variar desde uma estreita franja 

até grandes áreas. 

Em ambientes de rios e/ou lagos os terrenos alagadiços, várzeas, banhados e brejos 

apresentam características similareas às marismas nos ambientes estuarinos. Devido ao baixo 

hidrodinamismo os sedimentos são geralmente compostos por silte/argila. 

A composição vegetal geralmente é composta por espécies adaptadas a solos 

frequentemente alagados, como certas gramíneas e até mesmo algumas macrófitas. 

Estes ambientes são geralmente utilizadas como sítios de reprodução de peixes (lagoas 

marginais de rios) e ares de alimentação de aves e mamíferos. 
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Habitat Litorâneo Feições Marginais de Rios Lagos e Lagoas 
 

 
 
 

 

 
Área de Brejo. Represa de Americana. São Paulo.  

 
 
9.2.  Comportamento Previsível dos Hidrocarbonetos 

 
As marismas ocorrem tipicamente em ambientes abrigados com baixo hidrodinamismo. 

Dessa forma, são muito vulneráveis porque uma vez contaminadas a ação natural de limpeza não 

é eficiente em remover o óleo. Com a permanência do produto por maior período de tempo, os 

efeitos ao ecossistema podem intensificar-se e os processos de recuperação ocorrem apenas em 

longo prazo. O próprio sedimento, geralmente lamoso, retarda a biodegradação do óleo, devido à 

sua condição relativamente anóxica. 

Em ambientes fluviais, os hidrocarbonetos aderem facilmente à vegetação. A faixa de 

cobertura varia grandemente, dependendo muitas vezes do nível de água na altura da 

contaminação. 

As grandes camadas persistirão ao longo de múltiplos ciclos de maré ou cheias e secas. A 

cobertura pelos hidrocarbonetos pesados será restringida a franja exterior da vegetação espessa, 

ainda que os hidrocarbonetos leves possam penetrar profundamente até o limite da influencia das 

águas. 

Os hidrocarbonetos médios a pesados não aderem nem penetram facilmente nos 

sedimentos finos, mas podem formar um charco na superfície ou nas tocas dos animais. Os 

hidrocarbonetos leves podem penetrar apenas alguns centímetros no topo do sedimento; em 

certas circunstâncias os hidrocarbonetos podem penetrar nas tocas dos animais e nas fendas até 1 

metro de profundidade. 
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Estes são ambientes muito sensíveis à contaminação por óleo e devem ter prioridade em 

situações de contaminação. Existem registros de que o impacto do óleo em marismas pode ser 

severo e prolongar-se durante anos, se as ações de limpeza não forem levadas a termo. A 

vegetação atua como um absorvente natural do contaminante. Em certos casos, o óleo não é 

retido pelos vegetais, e tende a acumular-se nas extremidades dos bosques em suas porções 

superiores, de acordo com a atuação das águas. Nesses casos, não sendo removido, o produto 

tende a enrijecer, devido aos processos de intemperismo, formando um pavimento asfáltico que 

pode persistir por 10 a 15 anos. Pelas razões expostas, são tidos como ecossistemas altamente 

sensíveis a derrames.  

 
9.3 Técnicas de Limpeza Recomendadas 

 
Devido à sensibilidade e importância desses ambientes, as medidas de proteção devem 

ser sempre iniciadas quando há qualquer possibilidade de o óleo contaminar o ambiente. 

Recomenda-se utilizar barreiras de contenção, skimmers, barcaças recolhedoras e bombeamento 

a vácuo nos rios, canais e águas adjacentes para reduzir a quantidade de óleo que poderia afetá-

las. 

O uso de máquinas pesadas e o próprio pisoteio não controlado de equipes de limpeza 

podem afetar negativamente o ecossistema, devido à introdução do contaminante nas camadas 

mais interiores do sedimento. 

Além disso, o pisoteio pode expor o sistema radicular das plantas às substâncias tóxicas 

do produto. Dessa forma, poucas são as opções que podem ser implantadas nesses ambientes 

contaminados, que devem ser escolhidas com critério, ponderando os aspectos negativos e 

positivos do seu emprego, comparando os efeitos do emprego das técnicas versus a opção do não 

fazer ou a recuperação natural. 

 
 Limpeza natural 
 

Recomenda-se a limpeza natural como o melhor procedimento para esse tipo de 

ecossistema. Qualquer ação de limpeza diretamente nos ambientes acarreta algum impacto 

adicional. Entretanto, como são um ecossistema típico de locais protegidos, a ação natural não 

tem grande eficiência na remoção do óleo; desse modo, outras técnicas, dependendo do cenário 

acidental, merecem ser empregadas de forma conjugada. 

 
 Barreiras e recolhedores (contenção e remoção) 
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Uma vez que as operações de limpeza são limitadas e os impactos do óleo podem ser 

severos, as marismas são ambientes prioritários para proteção por meio de barreiras de 

contenção. Em águas circundantes a bosques de marismas podem ser aplicadas as técnicas 

consagradas de contenção e remoção de óleo em água. Devem ser tomados cuidados para 

operacionalizar essas atividades em pequena lâmina d’água, uma vez que os canais que 

margeiam esses ecossistemas são tipicamente rasos, o que pode trazer prejuízos materiais e 

ambientais devido à danificação de equipamentos e distúrbios aos organismos associados ao 

sedimento. 

 
 Bombeamento a vácuo 

 
A utilização de bombeamento a vácuo restringe-se às águas adjacentes aos bosques para 

remoção do óleo sobrenadante. Essa operação pode realizar-se conjugada às atividades de 

contenção das manchas com utilização de barreiras. Devido às limitações de acessibilidade, 

deve-se empregar para o bombeamento bombas portáteis, tanques ou outros recipientes para 

coleta do resíduo água e óleo gerado e providenciar alimentação elétrica portátil para a operação 

das bombas. 

 
 Dispersantes químicos 
 

O uso de dispersantes químicos é limitado pelos impactos que a mistura óleo e 

dispersantes pode provocar nos ambientes, como mortalidade da vegetação e dos organismos, 

aumento da penetração do óleo no sedimento em algumas porções do ambiente, ou dispersão do 

óleo para áreas ainda não contaminadas. 

Cabe ressaltar que segundo a Resolução CONAMA número 269/2000 (BRASIL, 2001), 

não se deve utilizar dispersantes diretamente sobre ecossistemas costeiros, entre eles as 

marismas. Em situações em que as manchas de óleo estão ao largo de ecossistemas, com 

possibilidade de atingi-los, deve-se ponderar quanto à aplicação de dispersantes, pois podem 

constituir um instrumento adequado, em certas situações, evitando que esses ambientes de 

elevada sensibilidade sejam atingidos. Entretanto, a utilização de dispersantes está atrelada à 

legislação vigente e à anuência do órgão ambiental competente. 

 
 

 Corte da vegetação 
 



 
 
 

 

PEI – Plano de Emergência Individual  Porto de São Sebastião 
 

A-264

Em certos casos, o corte da vegetação justifica-se, principalmente quando se observa 

grande intensidade de contaminação das plantas. Uma vez que a vegetação de marismas 

apresenta boa capacidade de rebrotamento, se o sedimento não estiver com contaminação 

extensiva, o corte se mostra como uma técnica pertinente. 

A remoção da vegetação de marismas já foi utilizada em eventos como o ocorrido em 

Northampton County, Virgínia, sendo o principal método de limpeza empregado neste ambiente. 

As folhas das gramíneas impregnadas com óleo foram cortadas mantendo-se o sistema de raízes 

intacto. No Brasil, esta técnica já foi também posta em prática, após os derrames de óleo 

provenientes dos navios Maruim (São Sebastião, São Paulo, em 20/08/1998) e Vicuña 

(Paranaguá, Paraná, em 15/11/2004). 

Se o corte for indicado, o pisoteio pelas equipes será inevitável; dessa forma, 

procedimentos adequados deverão ser seguidos, como envolver o mínimo de trabalhadores nas 

tarefas, estabelecendo áreas ou trilhas de acesso e circulação para evitar o pisoteio por toda a 

área atingida. 

Para impedir danos adicionais ao ecossistema, recomenda-se a retirada das folhas com 

óleo das margens das marismas, evitando, assim, o pisoteio e o conseqüente dano às raízes, bem 

como o aumento da penetração de óleo no sedimento. A poda deve realizar-se a alguns 

centímetros acima do sedimento, para favorecer a rebrota da vegetação. Deve-se realizar o corte 

depois de todo o óleo ter sido retirado da água; caso contrário, os bancos expostos após o corte e 

não contaminados poderão ser atingidos por manchas remanescentes. Os talos contaminados 

devem ser ensacados evitando que óleo desprendido da superfície das plantas recontamine a 

área. O corte da fração superior das plantas de pode ser um método utilizável que deve ser 

avaliado caso a caso. Recomenda-se para isso o uso de tesourões. 

Em certas circunstâncias, os bancos de gramíneas desenvolvem-se sobre sedimento 

arenoso. Nesses casos o corte controlado envolvendo o mínimo de trabalhadores pode ser feito 

por terra, porque o solo mais compacto previne o aprofundamento do óleo. Pode-se cercar a área 

onde está havendo a poda com barreiras absorventes para reter frações de óleo que se 

desprendam da vegetação durante o procedimento. 

9.4  Técnicas De Limpeza Não Recomendadas 

 
 Absorventes 

 
Os absorventes podem ser usados em duas situações: para evitar que o óleo alcance os 

ambientes e para remover o produto do ecossistema contaminado. O maior impacto associado ao 
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uso do absorvente está relacionado com o deslocamento da equipe de limpeza durante a 

distribuição e recolhimento do material. O pisoteio pode amassar as plantas e danificar os 

sistemas de raízes, esmagar ou causar danos aos organismos e fazer com que o óleo penetre 

ainda mais no sedimento. Também devem ser considerados os impactos relacionados com o tipo 

de material de alguns absorventes, o não recolhimento de todos os absorventes e a remoção 

incompleta do óleo. Deve-se, portanto, evitar a aplicação de absorventes nos bosques de 

marismas. 

 
10. MANGUEZAIS  

 
10.1  Caracterização 

 
O manguezal pode ser descrito como um sistema costeiro de transição entre ambientes 

terrestres e aquáticos, característico de regiões tropicais e subtropicais. É constituído por 

espécies vegetais lenhosas típicas adaptadas a flutuações de salinidade e a um sedimento 

predominantemente lodoso, de granulometria fina (silte/argila), sujeito às variações de maré e de 

salinidade. Estes sedimentos lodosos são ricos em matéria orgânica e pobres em oxigênio devido 

à elevada demanda na decomposição e à restrita circulação intersticial (Lopes et al, 2006). São 

comumente associados a planícies de marés, marismas, terraços e baixios lodosos, praias, 

apicuns e restingas (Lopes et al, 2006). 

Os manguezais, ricos em matéria orgânica e biomassa, propiciam alimentação, proteção e 

reprodução para uma grande variedade de espécies animais locais e da zona costeira que 

freqüentam esses ecossistemas, pelo menos em uma fase da vida, fazendo deles verdadeiros 

berçários e celeiros naturais da biodiversidade marinha. Representam, portanto, um ecossistema-

chave, cuja preservação é crítica para o funcionamento de outros ecossistemas maiores e mais 

diversos que se estendem além dos limites de um bosque de mangue (Lopes et al, 2006). 

 

Os manguezais estão entre os mais produtivos ecossistemas terrestres, sendo 

extremamente ricos em espécies animais. A fauna dos manguezais possui alta diversidade, 

principalmente porque o ambiente é rico em matéria orgânica. Com isso, grande número de 

espécies animais detritívoras e microrganismos decompositores ocorrem no sedimento. A fauna 

de fundo lodoso apresenta adaptações relacionadas à locomoção, alimentação e à deficiência de 

oxigênio. O sedimento lodoso/arenoso é colonizado por diversa fauna bêntica, que pode atingir 

altas densidades. Entre os grupos mais importantes da fauna associada aos manguezais estão os 
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moluscos, poliquetas e crustáceos, grupos que incluem diversos herbívoros e carnívoros como 

caranguejos, camarões, siris, entre outros. Os moluscos encontram-se ligados principalmente a 

raízes, troncos e pedras, ocupando também o substrato e a água. Algumas espécies são 

exploradas tradicionalmente pelas comunidades locais, como, por exemplo, mariscos e ostras. 

 

 

 

Habitat Litorâneo 

 
 
 
10.2  Comportamento Previsível dos Hidrocarbonetos 

 
Entre os ambientes costeiros, o manguezal pode ser classificado como o ecossistema mais 

sensível quanto ao potencial de vulnerabilidade a impactos de derrames de óleo, o que é 

integralmente compartilhado por instituições como: American Petroleum Institute (API), 

Environmental Protection Agency (USEPA), National Oceanographic and Atmospheric 

Administration (NOAA), International Petroleum Industry Conservation Association (IPIECA), 

International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF), entre outras. Tal vulnerabilidade 

baseia-se na interação da costa com processos físicos relacionados à deposição e permanência do 

óleo no ambiente, à extensão do dano ambiental e ao tempo de recuperação. 

Os manguezais são classificados como altamente vulneráveis pela sua diversidade, 

extensão dos bosques de mangue, elevada sensibilidade aos poluentes, longo período para a 

recuperação de suas comunidades e dificuldade de remoção do óleo dos extensos sistemas de 

raízes-escora e pneumatóforos associados ao sedimento. A regeneração desses ecossistemas pode 

levar décadas. Atividades ligadas à indústria petroquímica, na produção, armazenamento e 
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transporte têm gerado eventos de contaminação de manguezais com óleo, causando efeitos 

negativos sobre esses ecossistemas. 

As árvores de mangue são muito sensíveis a derrames de óleo, pois normalmente crescem 

em condições anaeróbias e fazem suas trocas gasosas por meio de um sistema de poros ou 

aberturas propensos a ser cobertos ou obstruídos. O recobrimento das raízes e pneumatóforos 

pelo óleo pode causar asfixia e morte dessas árvores. Além disso, dependem das populações 

microbianas do solo para obter nutrientes e água, por meio de suas raízes. Dados sobre trocas 

gasosas mostram que 8% a 25% são feitas pelo solo, sedimento, troncos e raízes especializadas. 

Quando a troca se reduz em conseqüência do recobrimento físico do petróleo, as raízes e os 

microrganismos aeróbios diminuem sua capacidade de ação, e o balanço da água, nutrientes e sal 

dos sistemas pode ficar afetado, causando alterações estruturais. 

 
10.3  Técnicas de Limpeza Recomendadas 

 
São poucas as técnicas de limpeza disponíveis para áreas de manguezal atingidas por óleo 

e pouco se conhece sobre sua eficiência e danos adicionais que podem gerar. As ações de 

combate no manguezal devem dar prioridade à proteção do bosque do contato com o óleo. Para 

isso, tanto quanto possível os esforços devem concentrar-se na contenção e remoção nas águas 

adjacentes, canais e meandros do bosque. Para manchas vindas por mar, a proteção do 

manguezal com barreiras de contenção e barreiras absorventes ao longo da franja externa é uma 

ação simples e fundamental para controlar e minimizar a entrada de óleo. No caso de vazamentos 

em terra, o óleo presente nos rios, canais e meandros não deve ser contido no interior do 

manguezal e sim levado para as águas adjacentes, onde pode ser contido e recolhido. Nesses 

casos, as barreiras devem ser posicionadas ao longo das margens dos mangues e nunca fechando 

a saída dos corpos d’água. Nessas operações devem sempre ser consideradas possíveis inversões 

de sentido de fluxo dos corpos d’água (e das manchas de óleo), por conta do ciclo de marés. 

Uma vez atingido o bosque e sedimentos entremarés, as ações de combate são muito 

restritas. As atividades de limpeza nesse ambiente resultam em alto risco de danos adicionais 

relevantes, possivelmente mais impactantes que o próprio óleo. Por essa razão, a limpeza natural 

do bosque é o procedimento mais indicado nessas condições. Outras técnicas são descritas como 

aplicáveis (mas não necessariamente recomendadas), como remoção manual, jateamento, 

bombeamento a vácuo, queima/corte, absorventes e dispersantes químicos. A biorremediação 

tem sido eventualmente considerada para manguezais e ambientes similares, como marismas, 

apesar das limitações relacionadas às baixas concentrações de oxigênio nos sedimentos. 
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 Absorventes 
 

Materiais absorventes podem ser utilizados para proteger o manguezal do contato direto 

com o óleo. Os absorventes naturais lançados a granel em manchas de óleo nas águas contíguas 

ao mangue podem ser eficientes, especialmente quando conjugados ao uso de barreiras 

absorventes que restringem seu espalhamento e facilitam o recolhimento. É essencial recolher o 

agregado absorvente-óleo, sob risco de afundamento e contaminação do sedimento. Deve-se dar 

prioridade aos absorventes orgânicos vegetais ou, na falta destes, aos produtos minerais. Esta 

técnica deve ser utilizada preferencialmente por meio de embarcações leves que possibilitam 

acesso a áreas mais restritas. 

Os possíveis impactos do uso de absorventes a granel no bosque de mangue são os danos 

mecânicos ou as alterações causadas pelo pisoteio da equipe de trabalho ou pelos barcos na 

aplicação e recolhimento do material. Danos também expressivos podem resultar do não 

recolhimento do absorvente, com a contaminação dos sedimentos. Resíduos de absorventes 

contaminados podem recobrir animais e plantas do mangue, causar impactos físicos e mecânicos, 

contaminar o recurso detrito e afetar as cadeias alimentares locais. As equipes responsáveis pela 

operação podem causar danos à fauna e ao sedimento, aumentando a profundidade de penetração 

do óleo, danificando as raízes e pneumatóforos das árvores e organismos epibênticos associados, 

pelo simples pisoteio. 

Materiais absorventes podem ser removidos pelas ondas e marés, mas também podem 

ficar isolados entre as raízes de mangue, em bosques com bermas frontais, dificultando o 

recolhimento. Recomenda-se que a equipe responsável pela aplicação e recolhimento do material 

seja treinada para essa atividade e acompanhada por profissionais especializados; caso contrário, 

o efeito da ação de limpeza pode prejudicar ainda mais o ecossistema. 

 
 Bombeamento a vácuo 

 
O bombeamento é muito útil na remoção do óleo na superfície dos corpos d’água 

contíguos ao bosque de mangue. Com possibilidade de recolher grandes volumes, esta técnica é 

uma das mais importantes para minimizar o contato direto do bosque com o óleo. Os mangotes 

podem ser posicionados em embarcações nas margens do mangue, ou mesmo por terra, com 

caminhões-vácuo ou bombas portáteis, respeitando-se as condições de acesso. Tanques 

flutuantes e portáteis podem ser usados nessa operação para armazenamento temporário, 

posicionados nos canais e meandros do bosque. Este procedimento deve ser conduzido na lâmina 
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d’água, ou durante os períodos de preamar. O principal impacto associado ao bombeamento a 

vácuo são os danos mecânicos resultantes do uso imprudente da técnica, que podem causar a 

remoção dos organismos e a remoção/revolvimento do sedimento. Com o tráfego de 

trabalhadores no interior do bosque, o óleo pode aprofundar-se no sedimento e as plântulas e 

pneumatóforos podem ser danificados pelo pisoteio. O uso inadequado do bombeamento pode 

também causar o aumento significativo dos resíduos oleosos devido ao bombeamento de água 

desnecessário. Manchas iridescentes e prateadas devem ser combatidas preferencialmente com 

absorventes e não com bombeamento. 

 
 Dispersantes 

 
O uso de dispersantes nas áreas de manguezal é tema polêmico e vem provocando 

discussões no meio científico. Os dispersantes químicos vêm sendo aplicados em várias áreas 

atingidas por derrames de óleo e em inúmeras situações experimentais e reais. Em muitos casos, 

porém, têm causado danos adicionais comparáveis aos do próprio óleo e em alguns outros, 

podem aumentar a penetração do óleo no sedimento na zona entremarés. 

Novas técnicas e produtos estão em constante desenvolvimento para usos futuros. 

Evidências recentes sugerem que os dispersantes de nova geração, quando usados em 

concentrações apropriadas, causam poucos efeitos biológicos adicionais se comparados aos do 

óleo isoladamente. Há registros de que o óleo dispersado quimicamente apresenta grande 

variação na toxicidade às plantas, conforme a mistura, o tipo e o dispersante. 

Um dos maiores benefícios dos dispersantes é a redução do poder aderente do óleo às 

raízes-escora e troncos de árvores, ao sedimento e aos organismos. Por outro lado, o óleo sujeito 

à dispersão química espalha-se verticalmente até vários metros de profundidade, atingindo 

populações associadas ao fundo marinho. 

A decisão de utilizar dispersantes em manguezais requer um estudo criterioso dos efeitos 

tóxicos da mistura óleo e dispersantes à comunidade do manguezal. Considerando o fato de não 

haver estudos mais detalhados sobre esse tema para as condições brasileiras, recomenda-se que 

não sejam aplicados em áreas abrigadas e próximas aos manguezais. Esta recomendação está de 

acordo com a Resolução CONAMA 269/2000 (BRASIL, 2001), que não permite o lançamento 

de dispersantes diretamente nos ecossistemas costeiros (praias, manguezais, costões rochosos, 

entre outros). Cabe ainda ressaltar que é impossível salvar um bosque de mangue atingido por 

óleo, lavando-se as árvores com dispersantes. O uso de dispersantes em águas abertas é mais 

eficiente para a proteção dos manguezais, pois impede que a mancha se desloque para os 
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ecossistemas costeiros mais sensíveis. De outra forma, penetrando no manguezal o óleo pode 

causar sérios prejuízos ao ecossistema, sendo necessárias décadas para que as árvores maduras 

voltem a estruturar o bosque. 

 
 Biorremediação 

 
Visto que a bioadição (aplicação de cepas de microrganismos biodegradadores criados 

em laboratório) não é legalmente permitida no Brasil, apenas a bioestimulação da comunidade 

microbiana autóctone é um procedimento aplicável de biorremediação. Em manguezais e outros 

ambientes redutores, como planícies de maré, marismas e terraços de baixa-mar lodosos, uma 

das principais limitações existentes à biodegradação induzida são as baixas concentrações de 

oxigênio nos sedimentos. Nestes ambientes, mesmo com abundância de nutrientes, a degradação 

é muito menos eficiente. Sabe-se que a biodegradação do petróleo é essencialmente um processo 

aeróbico. Outro aspecto relevante é a concentração de hidrocarbonetos do petróleo e a toxicidade 

do sedimento. Se o grau de contaminação for muito elevado, as bactérias e fungos responsáveis 

pela biodegradação não conseguirão desenvolver-se. Esta técnica deve ser utilizada com cautela 

e sob a orientação do órgão ambiental competente. 

 
 Limpeza Natural 

 
 

Na maioria dos casos, a limpeza natural é o procedimento mais seguro e adequado para 

bosques de mangue contaminados por óleo. Ambientes com maior exposição são limpos mais 

eficientemente pela ação hidrodinâmica. A presença de praias e terraços arenosos nas margens 

dos manguezais indica maior grau de hidrodinamismo, o que pode favorecer os processos de 

limpeza natural. Para manguezais expostos, a limpeza natural é mais recomendada, uma vez que 

o fluxo de maré auxilia na remoção do óleo. A limpeza natural também é a opção mais viável e 

segura para manguezais protegidos, contaminados por pouca quantidade de óleo. Em casos 

catastróficos, em que o bosque é atingido por grandes quantidades de óleo, as ações de remoção 

mecânica devem ser adotadas com critério, conforme as orientações técnicas já discutidas. 

Os óleos mais pesados tendem a permanecer por mais tempo no manguezal, devido à sua 

maior viscosidade, densidade e persistência. Esta condição é agravada também pela 

biodegradação limitada pela menor disponibilidade de oxigênio. Comumente, por causa das 

condições saturadas e da granulometria fina do sedimento, o óleo não tende a aprofundar-se 

muito verticalmente, permanecendo nas camadas superficiais. Maiores profundidades de 
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penetração ocorrem com óleos e derivados mais leves, menos densos e viscosos, como os 

produtos das classes I e II. Nesses casos, o tempo de residência do óleo no ambiente também é 

maior. Acrescente-se ainda que tocas de caranguejos facilitam a penetração do produto às 

camadas subjacentes do sedimento. 
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ANEXO XX – FORMULÁRIO REGISTRO DAS AÇÕES DE RESPOSTA  

REGISTRO DA EMERGÊNCIA 

ACIONAMENTO:                                                                 DATA: ____/____/____       HORA: ____/____/____ 

Responsável pela comunicação da ocorrência:____________________________________________________ 

Funcionário que recebeu a comunicação: ________________________________________________________ 

Empresa envolvida na ocorrência: _____________________________________________________________ 

TIPO DE 
EMRGÊNCIA: 

            SIMULADO 

            REAL  

           Produto Corrosivo 

           Líquido Inflamável 

           Sólido Inflamável                 

           Derrame (corpo d’água) 

           Incêndio/Explosão 

           Gases 

           Vítimas 

            Outros 

Produto: _____________________________________________________________________________________ 

Local da ocorrência:  _________________________________ Ponto de Referência: ________________________ 

Descrição do cenário da ocorrência:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

COMUNICAÇÃO A OUTROS ÓRGÃOS 

 

DEFESA CIVIL:_______________________________________Fone:______________Hora: _____________            

Funcionário comunicado: ____________________________________________________________________ 

CORPO DE BOMBEIROS: ______________________________Fone: _____________ Hora: ______________            

Funcionário comunicado: ____________________________________________________________________ 

CETESB: ____________________________________________Fone: _____________ Hora: _____________             

Funcionário comunicado: ____________________________________________________________________ 

IBAMA: ______________________________________________Fone: _____________ Hora: _____________             

Funcionário comunicado: ____________________________________________________________________ 

PREFEITURA: ________________________________________Fone: _____________ Hora: _____________             

Funcionário comunicado: ____________________________________________________________________ 

OUTRO:     ____________________________________________Fone: _____________ Hora: _____________             

Funcionário comunicado: ____________________________________________________________________ 

OUTRO: ______________________________________________Fone: _____________ Hora: _____________             

Funcionário comunicado: ______________________________________________________________________ 

OUTRO: ______________________________________________Fone: _____________ Hora: _____________             

Funcionário comunicado: ______________________________________________________________________ 

OUTRO: ______________________________________________Fone: _____________ Hora: _____________             

Funcionário comunicado: ______________________________________________________________________ 

 

RESUMO DAS AÇÕES DE COMBATE ADOTADAS 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO XXI – PROTEÇÃO DAS POPULAÇÕES 

1. INTRODUÇÃO 
 

Consideram-se Concentrações Populacionais as zonas urbanas ou rurais com apreciável número 

de habitantes. 

Para situações de derrames em concentrações populacionais serão adotadas ações para garantir a 

segurança da comunidade de acordo com as características da área onde ocorreu o vazamento. 

 
 
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
Um aspecto muito importante a ser considerado nestes casos é que as decisões finais cabem às 

autoridades competentes, cabendo ao Comando de Operações a função de informar, opinar tecnicamente 

e apoiar no possível essas autoridades, pelo que as medidas adiante descritas se destinam apenas a auxiliar 

o coordenador na sua função sem que constituam medidas de execução. 

 
3. PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA 

 
Quando existir um vazamento numa concentração populacional as medidas mais importantes após 

as operações relativas à interrupção ou redução do derrame prendem-se com a saúde e segurança física 

das populações. 

As medidas a serem tomadas são dependentes do tipo e quantidade de produto derramado, bem 

como das características da zona atingida ou afetada pelo derrame. 

Os procedimentos de contenção e estão descritos no Anexo XVI. 

Os aspectos mais importantes a serem considerados para uma tomada de decisão prendem-se 

com: 

 
 Riscos de explosão / incêndio do produto; 

 
 Riscos decorrentes dos vapores liberados; 

 
Os riscos são agravados sempre que os produtos ou vapores se concentrem em espaços 

confinados, razão pela qual nas áreas urbanizadas especial atenção será dada às utilidades públicas 

subterrâneas passíveis de migração do produto vazado, tais como galerias subterrâneas de esgoto, águas 

pluviais, telefonia, entre outras. 

As medidas a serem tomadas, em consonância com as autoridades locais e em particular com o 

órgão de Defesa Civil, dependem do tipo de ameaça que o derrame representa para a população, 

decorrente das seguintes situações: 
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 O derrame é exterior à área habitada. 
 
 O derrame ocorreu no interior da área habitada. 

 
4. DERRAME EXTERIOR À ÁREA HABITADA 

 
Se o derrame se verifica fora da área habitada, a população pode ser afetada por um dos seguintes 

processos: 

 
 Riscos de dispersão de vapores do produto na área habitada. 
 
 Riscos de contaminação das águas de abastecimento da população. 
 
 Problemas relacionados com a interdição de acessos. 

 
5. RISCOS DE DISPERSÃO DE VAPORES 

 
Um dos primeiros cuidados a se ter após a chegada de pessoal ao local do vazamento é a 

determinação dos ventos dominantes, tanto em zonas descampadas como nas ruas da localidade, devendo 

ser efetuado, após a verificação do seu sentido, o seu registro num mapa da área populacional ou em 

“croquis” desenhado para este fim. 

Com base na origem do vazamento, no sentido dos ventos e sua velocidade, deverá ser feita uma 

avaliação periódica das zonas afetadas. 

Em face às condições encontradas deverão ser tomados, se necessário, os seguintes 

procedimentos de segurança: 

 
 Pesquisa de pessoas em risco na zona habitada por equipes devidamente equipadas. 
 
 Pesquisa de zonas de risco de incêndio/explosão por equipes devidamente equipadas e 
com equipamento de detecção/medição adequado. 
 
 Evacuação de zonas após decisão e sob a coordenação das autoridades competentes. 
 
 Interdição de tráfego em zonas de risco de incêndio/explosão e sob a coordenação das 
autoridades competentes. 
 
 Solicitação e/ou apoio de meios e infra-estruturas às autoridades, para fazer face aos 
danos humanos e materiais causados (ambulâncias, hospitais, viaturas, etc.); 
 
 Monitoramento constante da atmosfera. 

6. RISCOS DE CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO 
 

Deverá ser verificada a hipótese de haver contaminação da água de abastecimento da população 

em articulação com as autoridades competentes. 
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Neste sentido, deverão ser tomadas medidas cabíveis para proteção dessas áreas, caso necessário. 

Caso tal tenha ocorrido, deverá ser solicitado às autoridades competentes o seu corte. 

 
7. INTERDIÇÃO DE ACESSOS 

 
Deverá ser estabelecido com as autoridades competentes um esquema de interdição de acessos à 

zona do derrame, tendo em atenção as seguintes situações: 

 
 Acessos contaminados ou em risco de contaminação pelo produto derramado. 
 
 Acessos indispensáveis às operações de intervenção, em que apenas será permitida a 
circulação de veículos ligados à intervenção e de representantes das autoridades locais. 

 

Caso seja necessário, deverão ser estabelecidas zonas de acesso restrito ou condicionado, onde 

apenas deverá circular o tráfego de intervenção e todos os outros meios estritamente indispensáveis para 

garantir as condições de operação no local. 
 

8. DERRAME NO INTERIOR DA ÁREA HABITADA 
 

Se o derrame se verificar no interior da área habitada, deve-se em conjunto com os órgãos locais 

competentes, estabelecer um zoneamento de áreas conforme descrito a seguir: 

 
 Zona Quente; 
 
 Zona de Morna; 
 
 Zona Fria; 
 
 Zona de Exclusão 

 
9. ZONA QUENTE 

 
Esta zona será constituída pelas seguintes áreas: 

 
 Zona contaminada pelo derrame. 
 
 Zona que pode vir a ser atingida pelo derrame durante o seu espalhamento. 
 
 Zona atingida por gases ou vapores liberados pelo produto derramado e onde existe o 
risco de explosão/incêndio 
 Nesta zona deverão ser tomadas as seguintes medidas: 
 
 Evacuação total das pessoas residentes. 
 
 Interdição de entrada de pessoas estranhas às operações. 
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 Interdição da entrada de pessoal de intervenção que não esteja devidamente protegido 
e que não possua autorização prévia do Comando de Operações. 
 
 Redução ao mínimo indispensável de pessoal devidamente protegido autorizado a 
entrar na zona. 
 
 Interdição da entrada de veículos ou de equipamentos que possam constituir fonte de 
ignição. 
 
 Monitoramento constante da atmosfera; 
 
 Monitoramento constante das utilidades públicas subterrâneas. 

 
10. ZONA DE MORNA 
 

Deverá ser definida uma zona denominada de Zona de Morna, no interior da qual se verifica que 

a atmosfera tem parâmetros fora do normal sem que, no entanto exista risco de incêndio/explosão e a 

integridade física dos componentes das equipes. 

Nesta zona são desenvolvidos os procedimentos de descontaminação previstos no Anexo XVIII. 

 
11. ZONA FRIA 

 

Deverá ser definida uma zona denominada de Zona Fria, destinada a garantir toda a logística 

necessária ao apoio das operações de intervenção e de evacuação de pessoas. 
 

12. ZONA DE EXCLUSÂO 
 

Deverá ser definida uma zona denominada de Zona de Exclusão, nessa área permanecerão as 

pessoas e instituições que não possuem qualquer envolvimento direto com a ocorrência, como imprensa e 

comunidade. 
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ANEXO XXII – CADASTRO DAS POPULAÇÕES 

FICHA DE CADASTRO DE POPULAÇÃO 
 
NOME:________________________________________________________________________________ 
 
END: __________________________________________________________________________________ 
 
BAIRRO ______________________   MUNICÍPIO ____________________________________________ 
 
TELEFONE: ___________________    PROFISSÃO:  __________________________________________ 
RG: ___________________________________________________________________________________ 
 
NÚMERO DE PESSOAS NA MESMA RESIDÊNCIA:________________________________________ 
 
CRIANÇAS ? (___) SIM  (___) NÃO     QUANTIDADE: ____________    
 
 
NOME _______________________________SEXO (___) M  (___) F    IDADE: ____________ 
 
 
NOME _______________________________ SEXO (___) M  (___) F    IDADE: ____________ 
 
 
NOME _______________________________ SEXO (___) M  (___) F    IDADE: ____________ 
 
 
NOME _______________________________SEXO (___) M  (___) F    IDADE: ____________ 
 
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, DOENÇAS CRÔNICAS OU DIFICULDADE DE 
LOCOMOÇÃO: (___) SIM  (___) NÃO   TIPO DE DEFICIÊNCIA  __________________________ 
 
 
TEM CONHECIMENTO DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES? ___________________________ 
 
IMPACTOS DECLARADOS: _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
IMPACTOS VERIFICADOS PELO ENTREVISTADOR: __________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
OBS.:  
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ANEXO XXIII - ÁREA DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS (ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA DE MANUTENÇÃO
IDEAL TERRAPLENAGEM

Caixa separadora de água, óleo e sólidos



ÁREA DE MANUTENÇÃO
IDEAL TERRAPLENAGEM

Sistema de drenagem concluído



ÁREA DE MANUTENÇÃO

Pavimento em concreto armado concluído



NOTAS GERAIS

APROV.

DESCRIÇÃO

REV. DATA

VERIF.

OBRA

ÁREA

TÍTULO

PROJETO

ESCALA

DATA

EXECUÇÃO

FOLHA

NÚMERO

Emissão para aprovação0

13/08/12

APROVAÇÃO

PROJETO

Tel/Fax: (12) 3892-1899

Avenida Altino Arantes nº.410

Setor de Obras e Serviços - Companhia Docas de São Sebastião

ÁREA DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS

ESCALA 1:75

ESCALA 1:20

ESCALA 1:50 ESCALA 1:50

1 - GRELHA TIPO MONOBLOCO COM PROVA DE CARGA PARA 600KN - 60 TONELADAS

PARA INSTALAÇÃO SEGUIR INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

2 - CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA , ÓLEO E SÓLIDOS FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO

DIMENSIONADA PARA VAZÃO DE 5.000 l/h

PARA INSTALAÇÃO SEGUIR INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

ESCALA 1:1000

ESCALA 1:125

ANEXO.....

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

PORTO - PÁTIO 4

IMPLANTAÇÃO

INDICADA

13/08/2012

01/01

OBRAS E MANUTENÇAO - DOCAS

3 - AS MEDIDAS ESTÃO EXPRESSAS EM METROS
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ANEXO XXIV – GLOSSÁRIO 
 Acidente: Evento indesejável ou uma sequência de eventos, casual ou não, e do qual 

resultam danos, perdas e/ou impactos. 

 Anormalidade: Avarias ou irregularidades, acarretando ou não danos pessoais e/ou 

materiais. 

 Avaliação de Risco: Processo através do qual os resultados das estimativas de risco são 

utilizados para a gestão de risco, através da comparação com os critérios de tolerabilidade 

de riscos. 

 Aspecto Ambiental: qualquer intervenção diretamente ou indiretamente relacionada com 

as atividades e serviços de uma organização seja ela estatal ou privada sobre o meio 

ambiente, quer seja adversa ou benéfica. 

 Atendimento a Emergência: Desencadeamento de ações coordenadas e integradas, por 

meio da mobilização de recursos humanos e materiais compatíveis com o cenário 

apresentado, visando controlar e minimizar eventuais danos às pessoas e ao patrimônio, 

bem como os possíveis impactos ambientais. 

 Causa: Possíveis causas associadas a um determinado perigo, relacionadas com a 

existência de falhas intrínsecas em equipamentos/sistemas, com a aplicação de 

procedimentos inadequados, ou com a ocorrência de erros humanos durante a execução 

de tarefas 

 Cenários Acidentais: Identificação das hipóteses acidentais passíveis de ocorrência, 

decorrentes das atividades desenvolvidas. 

 Ciclo de Vida: Consiste em estágios consecutivos e interligados de um sistema ou 

serviço, desde a concepção, incluindo partes componentes (matéria-prima ou recursos 

naturais), até a disposição final. 

 Critérios de Tolerabilidade: São critérios que devem ser estabelecidos pela CDSS em 

todas as decisões de segurança no projeto, construção e operação das suas unidades de 

negócio. 

 Desvio: todas as mudanças de direção ou de posição devido alguma situação não prevista 

no planejamento que possa atingir diretamente no objetivo planejado. 

 Dano: É a severidade da lesão, ou perda física, funcional ou econômica, que pode 

resultante da perda de controle sobre o risco. 

 Emergência: É toda ocorrência anormal dentro do processo habitual de operação que 

resulte ou possa resultar em danos às pessoas, ao sistema e ao meio ambiente, interna 
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e/ou externamente, exigindo ações corretivas e preventivas de modo a controlar e 

minimizar suas consequências. 

 Equipamento de Proteção Individual – EPI: É todo o dispositivo de uso individual, de 

fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde do trabalhador. 

 Evacuação da Área: Ato de retirar do local de trabalho, as pessoas que não estejam 

envolvidas no controle de uma emergência, de forma ordenada, rumo ao ponto de reunião 

para evacuação. 

 Exercício Simulado: Treinamento teórico ou prático de atendimento a uma emergência. 

 Equipe Multidisciplinar: Equipe composta por pessoas com habilidades variadas e 

necessárias para dar o suporte ao grupo gestor na avaliação dos riscos nas dependências 

da CDSS. 

 Gestão de Risco: Aplicação sistemática de políticas de gerenciamento, procedimentos e 

práticas para análise de tarefas, avaliação e controle de riscos a fim de proteger o homem, 

meio ambiente e a propriedade, garantindo a continuidade operacional. Inclui a adoção de 

medidas técnicas e/ou administrativas para prevenir, controlar, e segurar os riscos, 

visando sua eliminação ou redução. 

 Grupo/Órgão Gestor: Grupo formado por profissionais com conhecimento das técnicas 

de avaliação de riscos, que será responsável pelo gerenciamento e avaliação dos riscos 

associados às atividades da CDSS. 

 Hipótese Acidental: Tipo de ocorrência identificada no levantamento de riscos e que 

gera cenários acidentais. 

 Identificação de Perigos: Identificação de eventos indesejáveis que levam à 

materialização de um perigo. 

 Impacto ambiental: Qualquer modificação no meio ambiente, adversa ou benéfica, que 

resulte no todo ou em parte das atividades executadas pela CDSS. 

 Incidente: Evento imprevisto e indesejado que poderia ter resultado em dano à pessoa, 

ao meio ambiente ou à propriedade (própria ou de terceiro). 

 Modificação: Qualquer alteração nas atividades desenvolvidas, processos ou 

equipamentos utilizados nas frentes de obras ou nas instalações de apoio. 

 Modificação Permanente: É aquela para a qual não há previsão de retorno à condição 

anterior (antes da modificação), ficando, portanto, incorporada definitivamente ao 

sistema. 
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 Modificação Temporária: É aquela para a qual é fixada uma data de retorno à condição 

anterior (antes da modificação), sendo, portanto, apenas uma alteração temporária das 

condições operacionais. 

 Novos Empreendimentos: Contempla projeto, aquisição, implantação, construção, 

ampliação, modificação de unidades de negócios existentes ou introdução de novas 

tecnologias (equipamentos e processos). 

 Ocorrência: é qualquer intervenção diretamente ou indiretamente relacionado com as 

atividades e serviços de uma organização seja ela estatal ou privada sobre o meio 

ambiente, quer seja maléfica ou benéfica para segurança, saúde e meio ambiente. 

 Operação: É a execução de um conjunto de atividades de um processo. 

 Perigo: Fonte ou situação com potencial de provocar dano em termos de ferimentos 

humanos ou problemas de saúde, danos à propriedade, ao ambiente, ou combinação 

deles. 

 Processo: É o conjunto de atividades ordenadas e inter-relacionadas, incluindo processos 

de trabalho de qualquer natureza conduzida nas áreas sob a responsabilidade ou 

fiscalizada pela CDSS. 

 Projeto Novo: Qualquer projeto de um novo equipamento ou sistema a ser introduzido 

nas instalações da empresa. 

 Risco: Medida de perda econômica, humana e/ou ambiental, resultante da combinação 

entre probabilidade de ocorrência e consequência destas perdas. 

 Risco Tolerável: Risco que tenha sido reduzido a um nível tolerável pela CDSS com 

relação as suas obrigações legais e sua própria política de qualidade, saúde, meio 

ambiente e segurança. 

 Tarefa: É a execução de uma prática ou padrão. 

 Vazamento: Entende-se por vazamento qualquer situação anormal que resulte na 

liberação de produto, não estando necessariamente associado a uma situação emergencial. 
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ANEXO XXV – COMUNICAÇÃO INICIAL DO INCIDENTE VIA SIEMA 
 

Em atendimento à INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 15, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014. 
Nota: Caso o Siema esteja temporariamente inoperante, a comunicação imediata do acidente ambiental 
deverá ser feita, por meio do endereço de correio eletrônico 
emergenciasambientais.sede@ibama.gov.br. Deve ser solicitada confirmação de recebimento.  
Nos casos de acidentes envolvendo óleo, a comunicação deverá ser encaminhada ao endereço 
eletrônico contendo, no mínimo: 
COMUNICAÇÃO INICIAL DO INCIDENTE 

I - Identificação do navio ou instalação que originou o incidente. 
 Nome do navio: _________________________ Nome da instalação: ______________________ 
( ) Sem condições de informar. 
II - Data e hora da primeira observação. 
Hora: ___:___ Dia/Mês/ano: ___/___/___ 
III - Data e hora estimadas do Incidente. 
Hora: ___:___ 
Dia/Mês/ano: ___/___/___ 
IV - Localização geográfica do incidente. 
Latitude: ___o___’ Longitude: ___o___’ 
V - Substância descarregada. 
Tipo de Substância: _________________ 
Volume estimado em _______m3. 
VI - Causa provável do incidente: _____________________________________ 
( ) Sem condições de informar. 
VII - Situação atual da descarga. 
( ) paralisada; ( ) não foi paralisada; ( ) sem condições de informar. 
VIII - Ações iniciais que foram tomadas. 
( ) acionado plano individual de emergência 
( ) foram tomadas outras providência a saber: _____________________ 
( ) sem evidência de ação ou providência até o momento. 
IX - Data e hora da comunicação. 
Hora: ___:___ Dia/Mês/ano: ___/___/___ 
X - Identificação do comunicante. 
Nome completo: _________________________________ 
Função navio ou instalação: ________________________ 
Telefone de contato: ______________________________ 
XI - Outras informações julgadas úteis 

Nos demais casos de acidentes ambientais, a comunicação deverá conter as seguintes informações: 
 Local do acidente, município e unidade da federação; 
 Data e hora do acidente; 
 Empreendimento que deu origem ao acidente; 
 Produto(s) envolvido(s) e quantidade estimada; 
 Ambientes atingidos e impactos identificados; 
 Providências já tomadas e Identificação do comunicante: nome completo, telefone e 

nome da instituição/empresa. 


