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1. CONTROLE DE ALTERAÇÕES 

Revisão Descrição das Alterações 

02 Inclusão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no item 15. 

2. INTRODUÇÃO 

O Plano de Emergência Individual (PEI) é uma ferramenta de gestão, de concepção 
sistêmica e contingencial, que padroniza as ações de resposta em situações críticas para 
incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional. 

Quando corretamente implementado, o PEI aumenta a eficiência e eficácia dos trabalhos de 
comando, amplia a segurança dos envolvidos e minimiza os impactos negativos em 
ambientes sensíveis. 

O presente plano foi elaborado com base na versão inicial do PEI, elaborado no ano de 
2012, pela empresa Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental. As informações 
consideradas atualizadas foram mantidas tal qual como na versão de 2012. 

2.1 Objetivo 

O presente plano tem como objetivo atender e definir as medidas de controle e ações a 
serem desencadeadas para situações de emergência envolvendo o derramamento de óleo 
no estuário do Itajaí-Açu. 

2.2 Escopo 

O PEI é aplicável a Portonave S/A – Terminais Portuários de Navegantes, contemplando as 
operações de navio no costado onde exista o risco de vazamento de óleo para as águas do 
estuário do Itajaí-açu. 

Os procedimentos definidos neste PEI, bem como seus recursos humanos e materiais, 
podem ser aplicados ao Plano de Ajuda Mútua – PAM e Plano de Área – PA do Complexo 
Portuário Itajaí/Navegantes, bem como em sinistros nas instalações vizinhas da empresa. 

2.3 Informações gerais 

RAZÃO SOCIAL: 

PORTONAVE S/A – Terminais Portuários de Navegantes 

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: 

Logradouro/nº: Avenida Portuária Vicente Coelho, n° 01 

Bairro: São Domingos CEP: 88370-904 

Município: Navegantes Telefone: +55 47 2104-3300 

CNPJ: 01.335.341/000180 Inscrição estadual: 255087888 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁEL TÉCNICO 

Nome: Marcos Casagrande Bitencourt 

CPF: 044.169.339-32 Registro no conselho de classe: SC S1 122032-0 
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Profissão/ 
Especialidade: 

Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho 

Telefone: +55 47 2104-3499 (fixo) +55 47 98802-3538 (móvel) 

E-mail: mbitencourt@portonave.com.br 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 

Logradouro/nº: Avenida Portuária Vicente Coelho, n° 01 

Bairro: São Domingos CEP: 88370-904 

Município: Navegantes Telefone: +55 47 2104-3300 

Contato 
técnico: 

Guilherme Kluge Schetinger  Cargo: Analista de Meio Ambiente 

E-mail: gschetinger@portonave.com.br 

ATIVIDADE PRINCIPAL DA INDÚSTRIA: 

Atividades do Operador Portuário CNAE: 5231-1/02 

REGIME DE PRODUÇÃO 

Horas/dias: 24 horas Dias/mês: 31 dias Mês/ano: 12 meses 

ÁREA ÚTIL TOTAL 

400.000,00 m² 

COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000) 

UTM (E, N): 732180.31, 7022913.87 

2.4 Características das instalações  

 A Portonave S/A - Terminais Portuários de Navegantes é uma empresa que fornece 
soluções logísticas, principalmente no que diz respeito ao embarque, desembarque e 
armazenamento de cargas conteinerizadas. A empresa conta com 900 m de cais, 3 berços 
de atracação e uma área de 377.000 m² com aproximadamente 2.000 tomadas reefers fixas. 

No aspecto operacional o Terminal conta com 6 portêineres do tipo Post-Panamax, com 
capacidade de suspensão de 75 toneladas. A movimentação dos contêineres no pátio é 
realizada por 18 transtêineres Rubber Tyred Gantry, que suportam até 45 toneladas de 
carga e 5 empilhadeiras do tipo Reach Stacker. Contêineres vazios são movimentados por 4 
Empty Container Handlers, que podem empilhar até 6 posições de altura. Há, ainda, 40 
Terminal Tractors operando no deslocamento de contêineres dentro do Terminal. 

2.5 Localização e caracterização geográfica  

A Portonave está localizada na cidade de Navegantes, no estado de Santa Catarina. 
Encontra-se em uma das mais importantes regiões do ponto de vista socioeconômico do 
estado, onde a atividade da construção naval revela-se como um destacado polo industrial e 
comercial pela presença de diversos estaleiros, assim como está aí localizado um dos mais 
importantes parques industriais pesqueiros do país. 

Têm seus limites geográficos delimitados, ao norte, pelo Município de Penha, a oeste pelos 
municípios de Ilhota, Gaspar e Brusque, ao sul, pelos municípios de Balneário Camboriú e 
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Camboriú, e a leste, pelo Oceano Atlântico. Como característica geográfica importante 
observa-se que as cidades de Itajaí e Navegantes estão localizadas na foz do rio Itajaí-Açu, 
nas margens direita e esquerda, respectivamente. 

A bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu drena uma área de aproximadamente 15.500 km² na 
qual se encontram importantes centros urbanos como Rio do Sul e Blumenau, entre outros, 
que fazem parte de um importante polo econômico regional. O rio Itajaí-Açu é o maior 
contribuinte de descarga fluvial da vertente Atlântica do Estado de Santa Catarina, com uma 
vazão média de 318 ± 394 m3/s, segundo cálculos obtidos a partir de dados da Agência 
Nacional de Energia Elétrica. 

A região da foz do rio Itajaí-Açu constitui-se em um complexo sistema estuarino, sendo a 
porta de entrada do rio para a navegação. Este rio apresenta ao longo da região do baixo 
vale um aspecto meandriforme, com grande aporte sedimentar em escalas sazonalmente 
diferenciadas. O meandro do rio mais próximo do oceano sofreu forte interferência 
antropogênica a partir do início do século passado, principalmente devido à necessidade de 
se estabilizar a sua barra. Com estas obras de estabilização do leito do rio Itajaí-Açu em seu 
segmento final com vistas a proporcionar melhores condições de navegabilidade para 
embarcações de maior porte, surge o ambiente conhecido como Saco da Fazenda, que 
nada mais era do que um meandro do rio segmentado na sua margem direita pela 
implantação de guias correntes.  

2.6 Acessos 

O acesso ao Terminal apresenta características de importância estratégica, devido às 
proximidades com uma série de alternativas de acesso e logística, como: (i) o Aeroporto 
Internacional de Navegantes (Terminal Aeroportuário Ministro Vitor Konder); (ii) com as 
rodovias federais BR-101 e BR- 470; e (iii) com o canal de navegação e acesso ao 
complexo portuário do rio Itajaí-Açu. 

2.6.1 Acessos rodoviários 

O acesso rodoviário se dá principalmente através das rodovias federais BR-101 e BR-470. A 
partir da BR-101, com acesso no viaduto da confluência com a BR-470, em sentido oeste, 
em direção à cidade de Navegantes, percorre-se um trecho com cerca de sete quilômetros 
até a rua Francisco de Paula Seara, rua esta que acessa a rua Itajaí, seguindo-se então em 
sentido sul em direção ao centro de Navegantes por mais cerca de 1.000 metros até a rua 
Anibal Gaya. 

Além deste existe o acesso através do Município de Itajaí, com a necessidade da utilização 
de travessia fluvial (ferry-boat), havendo dois locais de interligação por esta modalidade de 
travessia no rio Itajaí-Açu, entre Itajaí e Navegantes, sendo: (i) ferry-boat entre o centro de 
Itajaí e o centro de Navegantes, distante aproximadamente 800 metros do empreendimento; 
e (ii) balsa entre o bairro Barra do Rio em Itajaí e o bairro Porto das Balsas, em Navegantes, 
distante aproximadamente sete quilômetros do empreendimento. O acesso terrestre se dá 
então, desde estes dois acessos fluviais de Itajaí, pela avenida Santos Dumont, atingindo-se 
a rua Anibal Gaya, onde se encontra o empreendimento, e o outro, seguindo a avenida José 
Francisco Laurindo, depois se transformando na rua Itajaí, atingindo então a rua Anibal 
Gaya. 
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2.6.2 Acesso marítimo 

O acesso hidroviário a Portonave se dá através do canal de navegação e acesso ao 
complexo portuário do rio Itajaí-Açu. Este canal de navegação tem seu início na barra de 
acesso ao Porto Organizado de Itajaí, com a existência de estruturas de guia correntes 
(molhes), passando pelos terminais portuários de Itajaí e de Navegantes, e seguindo em um 
trecho de aproximadamente nove quilômetros a montante da bacia de evolução do Porto de 
Itajaí, trecho onde estão instalados outros terminais portuários. 

Cabe ainda destacar que esta região do baixo estuário do rio Itajaí-Açu insere o maior porto 
pesqueiro do Brasil, havendo várias indústrias de captura e beneficiamento de pescado, e 
também, de terminais pesqueiros, estando aí localizada a maior frota pesqueira brasileira, 
com aproximadamente 400 embarcações. 

2.6.3 Acesso aeroportuário 

O acesso aéreo se dá pelo Aeroporto Internacional de Navegantes, situado a menos de 2km 
do empreendimento em um acesso direto por via asfaltada. Além do aeroporto instalado no 
Município de Navegantes, é importante destacar que o empreendimento encontra-se no 
ponto central de outros dois terminais aeroportuários existentes no Estado de Santa 
Catarina: (1) o Aeroporto Internacional de Florianópolis, localizado na capital catarinense, 
distante aproximadamente 120km do empreendimento, com acesso rodoviário pela rodovia 
federal BR-101, em um trecho com tempo de deslocamento médio de uma hora e trinta 
minutos (01h30min) em automóvel; e (2) com o Aeroporto de Joinville (Lauro Carneiro  de 
Loyola), localizado na região do litoral norte do estado catarinense, no Município de Joinville, 
com acesso também pela rodovia federal BR-101, distante aproximadamente 80km do 
empreendimento, com tempo médio de deslocamento de uma hora e quinze minutos 
(01h15min) em automóvel. 
 

3. TERMOS E DEFINIÇÕES 

 Apoio externo: Entende-se por apoio externo os órgãos que atuam no combate e 
controle de emergências, tais como: Bombeiro Militar, Bombeiro Voluntário, SAMU, 
Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil, entre outros, bem como as empresas 
pertencentes ao Plano de Ajuda Mútua – PAM e Plano de Área – PA do Complexo 
Portuário de Itajaí. 

 Áreas de sacrifício: Áreas utilizadas para a contenção do óleo derramado, quando 
esta não pode ser realizada exclusivamente por barreiras, reduzindo a dispersão da 
mancha de óleo e facilitando o seu recolhimento. 

 CEDRO: Capacidade Efetiva Diária de Recolhimento de Óleo. 

 Centro de Controle de Operações de Segurança - CCOS: Central dotada de todos 
os meios de comunicação necessários, para onde são canalizadas e de onde são 
transmitidas todas as informações e instruções para atendimento de uma 
emergência. 

 Emergência: Situação anormal, inesperada, não programada, que exige uma ação 
imediata para evitar sua ocorrência ou mitigar suas consequências.  
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 Equipe de resposta: Equipe formada pelo Coordenador e líder do PEI, brigadistas 
de emergência, bombeiros particulares e demais recursos internos com obrigações 
ligadas a emergências. 

 Instalação portuária: Local em que ocorre a interface navio/porto, abrangendo 
áreas como fundeadouros, fundeadouros de espera e vias de acesso provenientes 
do mar, como for adequado, conforme definido na Convenção SOLAS. 

 Plano de área: Documento que contém informações, medidas e ações referentes a 
uma área de concentração de portos organizados, instalações portuárias, terminais, 
dutos ou plataformas e suas respectivas instalações de apoio, que visa integrar os 
Planos de Emergência Individuais da área para o combate de incidentes de poluição 
por óleo. 

 Skimmer: Equipamento desenvolvido para remover o óleo da superfície da água, 
utilizando discos giratórios e cordas absorventes. 

4. RESPONSABILIDADES GERAIS 

 Diretor Superintendente Administrativo: garantir os recursos humanos, materiais e 
financeiros necessários para atendimento dos cenários de emergência definidos 
neste plano; garantir a capacitação e atualização constante da equipe de resposta. 

 Coordenador do PEI: manter o PEI devidamente atualizado; solicitar os recursos 
necessários para atendimento de emergências; avaliar criticamente os 
procedimentos de atendimento a emergências, propondo melhorias quando 
necessário; participar ativamente das reuniões do PAM e PA organizadas pela 
autoridade portuária. 

5. CENÁRIOS ACIDENTAIS 

5.1 Identificação e avaliação dos riscos 

A Portonave é um terminal multimodal que opera com cargas conteinerizadas secas e 
frigorificadas. A empresa não oferece serviços de abastecimento de embarcações ou 
retirada de óleo usado, porém, autoriza a execução de tais atividades em suas instalações, 
sendo o Armador responsável pela contratação da empresa que realizará o serviço.  

A empresa possui um tanque de 15m³ de óleo diesel para abastecimento da frota interna, 
além de óleos lubrificantes e fluídos hidráulicos utilizados nos equipamentos de 
movimentação de carga (empilhadeiras, reach stackers, RTG). Tanto o tanque quanto os 
óleos são armazenados na área da manutenção, em áreas contidas e distantes do estuário. 

A Portonave conta com 2 canais de drenagem, equipados com comporta estanque, que 
recebem todo o escoamento superficial do Terminal. Em caso de um grande vazamento de 
óleo no pátio, o óleo não coletado pela equipe de emergências ambientais será direcionado 
para o canal e coletado antes da abertura das comportas. 
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5.1.1 Metodologia para análise de riscos 

Para avaliação dos riscos das atividades operacionais utilizou-se a técnica de análise de 
riscos denominada Análise Preliminar de Riscos/Perigos (APR ou APP). Este método 
classifica o Risco/Perigo através do cruzamento das avaliações da probabilidade ou 
frequência de ocorrência do evento (Tabela 1) com a severidade da sua consequência 
(Tabela 2). A classificação é definida segundo a matriz apresentada na (Tabela 3). 

Tabela 1 – Categorias de frequência pelo método de APP. 

 

Tabela 2 – Categorias de frequência pelo método de APP. 
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Tabela 3 – Categorias de frequência pelo método de APP. 

 

5.1.2 Identificação dos riscos por fontes 

A identificação dos riscos por fontes é baseada na relação de tanques, equipamentos, 
operações de carga e descarga, abastecimento e retirada de óleo de navios e outras fontes 
potenciais de derramamento de óleo. Os principais elementos apontados na Resolução 
CONAMA Nº. 398/08, cuja ocorrência é identificada nas dependências da Portonave são 
apesentados a seguir (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Tanques e reservatórios de óleo diesel da Portonave. 

Identificação do 
reservatório 

 
Tipo de 

reservatório 
Tipos de 

óleos 

Volume 
armazenado 

(m³) 

Registros de 
incidentes 

Tanque de 
abastecimento 

Aéreo com contenção 
secundária Óleo diesel 15 Sem registros 

Caminhão comboio 
Aéreo com chapa 

dupla Óleo diesel 20 Sem  registros 

Depósito de óleos 
lubrificantes e fluídos 

hidráulicos 

Área descoberta 
com sistema de 

contenção 

15W40 
(motor) 

10 Sem registros 

Depósito de óleos 
lubrificantes e fluídos 

hidráulicos para 
descarte 

Área coberta com 
sistema de 
contenção 

Óleos diversos 5 Sem registros 

Embarcações 
Tanques de 
combustível 

Óleo diesel 
marítimo 2.000 Sem registros 

Equipamentos de 
movimentação de 

cargas  
(Figuras 1 - 4) 

Tanques de 
combustível 

Óleo diesel e 
lubrificantes 

Variável 

Pequenos 
vazamentos sem 
impacto ao meio 

ambiente 
 

  

Figura 1 – Terminal Tractor (TT) utilizado no 
transporte interno de contêineres. 

Figura 2 – Empilhadeira de grande porte tipo 
Reach stacker (RS). 

  

Figura 3 – Empilhadeira de grande porte tipo 
Empty container handler (EV). 

Figura 4 – Guindaste de pórtico sobre rodas 
(RTG). 
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5.2 Análise de riscos e definição de criticidade 

A partir da identificação dos riscos por fonte e, utilizando a metodologia de avaliação de 
riscos apresentada, é possível identificar a criticidade de cada cenário para definição das 
prioridades e medidas de controle. 

A seguir são apresentados os resultados e análises de riscos de vazamento de óleo para o 
Terminal Portuário de Navegantes*¹ (Tabela 5).  

NOTA 1: Para a determinação da frequência, além da descrição informada na tabela 1, foi avaliada a probabilidade de o 
óleo vazado alcançar no estuário do rio Itajaí-Açu, considerando as medidas de contenção já existentes no terminal.  
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Tabela 5 – Análise de riscos para vazamento de óleo na Portonave. 

Fonte Risco Efeito Medidas de contenção 
imediata existentes 

Avaliação de risco 

Severidade Frequência / 
probabilidade 

Classificação 
do risco 

Tanque de 
abastecimento 

Ruptura do tanque por 
motivo qualquer 

Vazamento de diesel 
no solo em área 

primária 

Tanque de combustível 
armazenado em área 

impermeabilizada, com bacia 
de contenção. 

Canal de drenagem com 
comporta estanque. 

II A 1 

Caminhão comboio 

Vazamento de diesel 
do caminhão comboio 
por motivo qualquer 

Vazamento de diesel 
no piso asfáltico, em 

área primária 

Canal de drenagem com 
comporta estanque. 

Equipe de pronta resposta. 

II A 1 

Depósito de óleos 
lubrificantes e fluídos 

hidráulicos 

Vazamento de óleo 
durante transferência 
ou manipulação dos 

reservatórios 

Vazamento de diesel 
no solo em área 

primária 

Armazenado em área 
impermeabilizada, com 
canaleta de contenção. 

Canal de drenagem com 
comporta estanque. 

II A 1 

Depósito de óleos 
lubrificantes e fluídos 

hidráulicos para 
descarte 

Vazamento de óleo 
durante transferência 
ou manipulação dos 

reservatórios 

Vazamento de diesel 
no solo em área 

primária 

Armazenado em área 
impermeabilizada, com 
canaleta de contenção. 

Canal de drenagem com 
comporta estanque. 

II A 1 
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Fonte Risco Efeito Medidas de contenção 
imediata existentes 

Avaliação de risco 

Severidade Frequência / 
probabilidade 

Classificação 
do risco 

Embarcações 

Vazamento de óleo 
combustível do navio 
por motivo qualquer 

Vazamento de óleo 
diretamente no 

estuário 
Não há. IV B 3 

Embarcações 

Vazamento de óleo 
sludge durante retirada 

de resíduos 

Vazamento de óleo 
diretamente no 

estuário e costado 
Não há. III B 2 

Equipamentos de 
movimentação de 

cargas 

Vazamento de óleo 
combustível ou 
hidráulico dos 

equipamentos por 
motivo qualquer 

Vazamento de diesel 
no piso asfáltico, em 

área primária 

Canal de drenagem com 
comporta estanque. 

Equipe de pronta resposta. 

II B 1 

Mancha de óleo de 
origem desconhecida 

Presença de óleo de 
fonte qualquer no 

estuário 

Contaminação do 
estuário e áreas 

sensíveis por óleo de 
origem desconhecida 

Não há. III D 3 
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5.3 Cenários e hipóteses acidentais 

Os cenários acidentais considerados mais significativos na análise de riscos (classificação 
de risco = 2 ou 3) são apresentados a seguir. Para aqueles considerados desprezíveis 
(classificação de risco = 1), entende-se que as medidas de controle existentes são 
suficientes para evitar que o óleo alcance o estuário, não sendo, portanto, objeto do Plano 
de Emergência Individual. 

 Cenário I – Vazamento de óleo combustível do navio por motivo qualquer; 

 Cenário II – Vazamento de óleo durante retirada de resíduo oleoso; 

 Cenário III – Mancha de óleo de origem desconhecida (mancha órfã). 

A seguir são apresentadas as hipóteses acidentais dos cenários acima identificados (Tabela 
6). 

Tabela 6 – Hipóteses acidentais significativas para as atividades Portonave. 

Área Hipótese/Perigo Volume vazado Destinação / 
contenção 

Navios 

Vazamento de óleo devido à fissura no 
casco de navios/embarcações por 

colisão com cais, encalhe ou 
transbordamento, afastamento de 

berço, deriva ou durante manobras na 
bacia de evolução em navio. 

Maior tanque de 
combustível: 
5.000,00 m³ 

Estuário do rio 
Itajaí-Açu 

Vazamento de óleo por ruptura nas 
conexões das mangueiras ou falhas de 

procedimentos. 

Maior volume 
coletado de uma 

única embarcação 
200 TON 

Estuário do rio 
Itajaí-Açu 

Mancha de 
óleo de 
origem 

desconhecida 

Contaminação do estuário e áreas 
sensíveis por óleo de origem 

desconhecida. 

 
Indeterminado 

Estuário do rio 
Itajaí-Açu 

5.4 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 “Vazamento de óleo devido à 
fissura no casco de embarcações”, contudo, ressalta-se que, os navios que atracarão no 
terminal chegarão com no máximo 50% do volume do tanque, já que os mesmos não farão 
abastecimento de combustível na Portonave. 

Desta forma, de acordo com o Anexo II da Resolução CONAMA N°. 398/2008, segue o 
volume de descarga de pior caso (50% do volume total do tanque do maior navio que 
operará no porto): no caso de tanques, equipamentos de processo e outros reservatórios: 
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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) 
Vcp = (óleo bunker + óleo diesel + óleo lubrificante)/2 
Vcp = (8.960,3 +467,0+558,4)/2 
Vcp = 4.992,85 m³ 

Desta forma a descarga de pior caso será de, aproximadamente, 5.000,00m³ de óleo, pois 
este é o volume máximo do tanque de combustível dos navios de maior porte que atracam 
na Portonave. 

Entretanto, para a confecção dos cenários da modelagem numérica do processo de deriva 
de óleo no baixo estuário do rio Itajaí-Açu, utilizou-se além de 50% do volume de óleo 
bunker, 4.480,15m³, também um cenário extremo com o volume total dos tanques dos 
navios maiores, no caso, de 8.960,3m³ de óleo bunker. 

Observa-se que para a realização dos estudos de modelagem se utilizou, somente, como 
referência, o óleo bunker, por ser aquele que se terá em maior volume nas embarcações, 
por ser mais denso, e também, mais persistente no ambiente. Observa-se ainda que o óleo 
bunker, por ser mais denso (pesado) pode ir direto para o fundo, ou então formar camadas 
de óleo em profundidades diferentes dependendo da densidade da água. Ainda, devido a 
tais características, este óleo, em geral, acaba passando por baixo das barreiras de 
contenção, ao contrário dos óleos diesel e lubrificantes, menos densos, e mais voláteis, e 
que são mais facilmente retidos e absorvidos pelas barreiras de contenção e pelas mantas 
absorventes. 

6. RECURSOS PARA RESPOSTA 

6.1 Dimensionamento da capacidade mínima de resposta  

A Resolução CONAMA Nº. 398/08 determina que os recursos existentes no Plano de 
Emergência sejam dimensionados observando-se: a) Capacidade de contenção do óleo 
flutuando; e b) Capacidade de recolhimento do óleo derramado. 

A capacidade de resposta complementar da instalação deverá ser assegurada por meio de 
recursos próprios ou de terceiros provenientes de acordos previamente firmados, 
estabelecidos aos critérios de descargas pequenas (8m³) e médias (até 200m³) e de pior 
caso definidos a seguir. 

6.1.1 Capacidade de resposta  

Para o cálculo de resposta foram estabelecidos 2 níveis de emergência sendo: 

 Emergência de nível 1: Situação de emergência que pode ser considerada com a 
utilização dos recursos humanos e materiais internos do Terminal, somados ao 
contingente da empresa de combate a emergências ambientais que permanecerá 
nas instalações da Portonave. 
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 Emergência de nível 2: Situação de emergência que demanda a convocação de 
recursos humanos e materiais externos ao Terminal de empresa especializada no 
atendimento a emergências envolvendo derramamento e óleo, contratada pela 
Portonave. 

Para o dimensionamento da capacidade mínima de resposta foram considerados: 

 Emergência de nível 1: Até 8m³. 
 Emergência de nível 2: Acima de 8m³, podendo atingir o volume de 5.000,00m³ 

(pior caso), pois este é o volume de combustível máximo dos tanques, dos navios 
operados na Portonave. 

6.1.1.1 Barreiras de contenção 

O dimensionamento da barreira de contenção foi definido de acordo com a estratégia de 
resposta estabelecida, seguindo as determinações da Resolução CONAMA N°. 398/08 – 
Anexo III. Na tabela a seguir são apresentados os quantitativos mínimos de barreiras de 
contenção para o Terminal (Tabela 7). 

Tabela 7 – Dimensionamento de barreiras de contenção. 

Estratégia de resposta Resolução CONAMA N°. 

398/08 Quantidade de barreiras 

Cerco completo da maior 
embarcação a atracar no 
terminal – 300,00 metros 

3 x o comprimento da 
embarcação 

900,00 metros 

Contenção da Mancha de Óleo De acordo com o CEDRO Pior Caso 60 hs - 300 metros 

Proteção do canal e demais 
corpos hídricos Até 350 metros 350 metros 

 
A quantidade mínima de barreiras para a contenção da mancha de óleo deve ser feita de 
acordo com o cálculo da CEDRO, logo a quantidade de barreiras deve ser compatível com a 
vazão dos recolhedores previstos na estratégia de resposta. Na tabela abaixo são 
apresentadas as quantidades de barreiras de acordo com a vazão do recolhedor (Tabela 8). 

Tabela 8 – Quantidade de barreiras conforme a vazão do recolhedor*². 

Vazão do recolhedor (m³/h) Quantidade de barreiras (m) 

0 - 50 100 

51 - 100 200 

101 - 200 250 

201 - 250 300 

A partir de 251 400 

Fonte: PETROBRÁS, 2011. 
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NOTA 2: Esse dimensionamento considera a realização da contenção de óleo visando seu recolhimento com a utilização de 
duas embarcações (uma oil recovery e outra de apoio) em formações “U” e “J” e observando as condições meteo-
oceanográficas médias da região. 

Na Tabela 9 é apresentado o cálculo da quantidade de barreiras necessárias para 
contenção da mancha de óleo, de acordo com o cálculo da Capacidade Efetiva Diária de 
Recolhimento de Óleo – CEDRO. 

Tabela 9 – Cálculo da quantidade de barreiras necessárias para contenção da mancha de óleo, de 
acordo com cálculo da Capacidade Efetiva Diária de Recolhimento de Óleo CEDRO. 

CEDRO 
Tempo para 

Disponibilidade do 
recurso 

Capacidade Nominal do 
Recolhedor  

(m³/h) 

Quantidade de 
barreiras 

necessárias 
(metros) 

CEDRO dp 8m³/dia < 2 h 1,70 100 

CEDRO dm 
200m³/dia 

< 6 h 20,83 100 

CEDRO dpc1 
320m³/dia 

12 h 66,66 200 

CEDRO dpc2 
640m³/dia 

36 h 133,33 250 

CEDRO dpc3 
1140m³/dia 

60 h 237,50 300 

Com base nos cálculos, a quantidade mínima de barreiras de contenção definida para a 
Portonave é de 1.550,00 metros. 

6.1.1.2 Recolhedores 

O cálculo da capacidade de recolhimento é realizado com base no critério de descarga 
pequena e média. Deve-se levar em consideração o tipo da instalação, de forma que para 
portos organizados e demais instalações portuárias, e terminais, devem-se incluir o cenário 
de derramamento de óleo por navios. 

O cálculo do recolhimento é realizado com base na Capacidade Efetiva Diária de 
Recolhimento de Óleo, denominado de CEDRO, onde: 

CEDRO (m³/h) = 24 x Cn x Fe 

onde: 
Cn = à capacidade nominal do recolhedor, em m³/h; 
Fe = fator de eficácia, cujo valor máximo é de 0,20; 
24 = horas diárias de operação do equipamento. 

a) Cálculo de descarga pequena, para volume de 8m³ 

Com base no cálculo do CEDRO, e de acordo com a Resolução CONAMA N°. 398/08, são 
apresentados a seguir os cálculos para descarga pequena (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Cálculo de descarga pequena, para volume de 8m³. 

Descarga 
pequena 
(volume) 

Tempo para 
disponibilidade de 
recursos no local 

Capacidade Efetiva 
Diária de 

Recolhimento de 
Óleo (CEDRO) 

Capacidade 
Nominal do 
Recolhedor 

Número de 
Recolhedores 

8m³ 
Menor do que 2 

horas 8m³/dia 

8m³/dia = 24 x Cn x 0,20 
Cn = 8 / (24 x 0,20) 

Cn = 1,67 m3/h 

01 recolhedor 
com capacidade 

de 1,7 m3/h 

De acordo com as informações acima apresentadas, a Portonave deve dispor de, no 
mínimo, 01 recolhedor de óleo (skimmer) com capacidade de recolhimento igual ou superior 
a 1,7m³/h. 

b) Cálculo de descarga média, para volume de 200m³ 

Com base no cálculo do CEDRO, e de acordo com a Resolução CONAMA N°. 398/08, são 
apresentados a seguir os cálculos para descarga média (Tabela 11). 

Tabela 11 – Cálculo de descarga média para volume de 200m³. 

Descarga 
pequena 
(volume) 

Tempo para 
disponibilidade de 
recursos no local 

Capacidade Efetiva 
Diária de 

Recolhimento de 
Óleo (CEDRO) 

Capacidade 
Nominal do 
Recolhedor 

Número de 
Recolhedores 

200m³ 
Menor do que 6 

horas 
CEDRO=0,5xVdm= 
0,5x200= 100m³/dia 

100 m³/dia = 24 x Cn x 
0,20 

Cn = 100 / (24 x 0,20) 
Cn = 20,83m³/h 

01 recolhedor 
com capacidade 

de 25m³/h 

Conforme as informações apresentadas, para uma descarga média de 200m³ a Portonave 
deve dispor de, no mínimo, 01 recolhedor de óleo (skimmer) com capacidade de 
recolhimento igual ou superior a 25m³/h. 

c) Cálculo de descarga de pior caso, para um volume de 5.000,00m³ 

A seguir são apresentados os cálculos para dimensionamento dos recolhedores para a 
descarga de pior caso (Tabela 12). 

Tabela 12 – Cálculo de descarga de pior caso. 

Descarga 
pequena 
(volume) 

Tempo para 
disponibilidade de 
recursos no local 

Capacidade Efetiva 
Diária de 

Recolhimento de 
Óleo (CEDRO) 

Capacidade 
Nominal do 
Recolhedor 

Número de 
Recolhedores 

5.000,00m³ 12 horas CEDRO = 320m³/dia 
320 = 24 x Cn x 0,20 
Cn = 320 / (24 x 0,20) 
Cn = 66,66m³/h 

02 recolhedores 
com capacidade de 

30m³/h e 01 com 
capacidade de 

7m³/h 
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Descarga 
pequena 
(volume) 

Tempo para 
disponibilidade de 
recursos no local 

Capacidade Efetiva 
Diária de 

Recolhimento de 
Óleo (CEDRO) 

Capacidade 
Nominal do 
Recolhedor 

Número de 
Recolhedores 

5.000,00m³ 36 horas CEDRO = 640m³/dia 
640 = 24 x Cn x 0,20 
Cn = 640 / (24 x 0,20) 
Cn = 133,33m³/h 

02 recolhedores 
com capacidade de 

50m³/h e 01 com 
capacidade de 

35m³/h 

5.000,00m³ 60 horas 
CEDRO = 

1.140m³/dia 

1140 = 24 x Cn x 0,20 
Cn = 1140 / (24 x 0,20) 
Cn = 237,5m³/h 

5 recolhedores 
com capacidade de 

50m³/h 

6.1.1.3 Armazenamento temporário 

A capacidade de armazenamento temporário de óleo ou mistura oleosa recolhidos atenderá 
o equivalente a 03 (três) horas de operação do recolhedor. 

No caso da descarga de pior caso, considerando a Capacidade Nominal do Recolhimento 
para um tempo de resposta de 60 horas, a capacidade de armazenamento temporário 
requerida é de 712,5m³. 

6.1.1.4 Absorvedores 

O dimensionamento da quantidade de materiais absorventes utilizados na limpeza final da 
área do derramamento e nos locais inacessíveis aos recolhedores é apresentado na tabela 
abaixo (Tabela 13). 

Tabela 13 – Quantitativo de absorventes para a limpeza final da área do derramamento e nos locais 
inacessíveis aos recolhedores. 

Equipamentos Resolução CONAMA N°. 

398/08 Quantidades 

Barreiras absorventes 
O mesmo comprimento das barreiras 
utilizadas para a contenção do óleo 

1.550,00 metros 

Mantas absorventes 
Em quantidade equivalente ao 

comprimento das barreiras utilizadas 
para a contenção 

1.550,00 metros 

Materiais absorventes a granel 
Em quantidade compatível com a 

estratégia de resposta 
750 kg 

6.2 Equipamentos para resposta  

A seguir é apresentada a lista de equipamentos dedicados ao Terminal. Estes são 
armazenados nas instalações da Portonave, estando disponíveis durante 24 horas por dia 
(Tabela 14). Além dos recursos dedicados, a Portonave mantém contrato com empresa de 
emergências ambientais, com base localizada em Itajaí. Esta está localizada há poucos 
minutos de distância do Terminal e mantém recursos e equipe de atendimento 24 horas.  
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Tabela 14 – Lista de equipamentos dedicados a Portonave. 

Item Modelo Especificação Unidade Total 

Embarcação 4.2 m 75 hp Unidade 1 

Carreta para embarcação   Unidade 1 

Pick up de pequeno porte Saveiro 1.8 flex Unidade 1 

Motobomba  75 m² Unidade 1 

Barra de reboque   Unidade 2 

Barreiras de contenção móvel Lances de 20 m 8’’x12’’ Metros 1080 

Barreiras absorventes Em tiras 300 x 12 cm Metros 1080 

Rolo branco  4 mm x 43 m Unidade 10 

Rolo verde  4 mm x 43 m Unidade 10 

Turfa  5 Kg Unidade 108 

Big bag 500 litros   Unidade 10 

Mantas brancas  3 mm Unidade 1000 

Mantas verdes  4mm Unidade 1000 

Recolhedor de óleo  45 m³/h Unidade 3 

Tanque autoportante  10 m³ Unidade 2 

Tanque flutuante  15 m³ Unidade 1 

Conjunto de mangotes  15 m Unidade 6 

Vestimenta de proteção Nível A  Unidade 2 

Vestimenta de proteção Nível B  Unidade 2 

Vestimenta de proteção Nível C  Unidade 5 

Kit de respiração autônoma   Unidade 4 

Kit de EPIs   Unidade 15 

7. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PEI 

7.1 Sistema de comando de incidentes 

A estrutura de resposta a emergências da Portonave é baseada no Sistema de Comando de 
Incidentes – SCI. Trata-se de uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada, 
para todos os tipos de sinistros e eventos, que permite a seu usuário adotar uma estrutura 
organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou 
múltiplos. A figura abaixo ilustra a estrutura organizacional da equipe de resposta a 
emergência (Figura 5). 
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Figura 5 – Estrutura organizacional do PEI. 

7.2 Atribuições da equipe de resposta  

7.2.1 Coordenador & Líder do PEI (Comando de operações)   

Papel desempenhado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho e Técnico de Segurança 
do Trabalho respectivamente. Diante de uma emergência, cabe ao comando de operações:  

 Buscar informações, avaliar a situação e suas prioridades; 

 Solicitar ao CCOS o acionamento do PEI; 

 Definir o posto de comando e área de espera para as equipes de apoio; 

 Definir a estrutura organizacional mais adequada para a emergência; 

 Determinar os objetivos estratégicos e táticos da operação; 

 Estabelecer um plano de ação para controle da emergência; 

 Mobilizar e gerenciar os recursos disponíveis; 

 Avaliar os riscos da operação e estabelecer medidas de segurança; 

 Garantir a segurança de toda a equipe e demais afetados; 

 Estabelecer medidas preventivas com vistas a redução dos impactos; 

 Coordenar atividades com órgãos externos de apoio e cooperação; 

 Solicitar acionamento do PA caso os recursos internos para controle da emergência 
sejam extrapolados; 

 Providenciar relatório de investigação de incidentes, conforme procedimento P.SG.08 
- Notificação, Investigação e Tratamento de Incidentes. 

7.2.2 Equipe de atendimento a emergências ambientais 

A Equipe de Atendimento a Emergências Ambientais é responsável por: 

 Comparecer no local da emergência com todos os recursos necessários; 

 Definir, juntamente com o Comando de Operações, o plano de ação para controle da 
emergência; 
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 Adotar medidas ofensivas e defensivas para controle da emergência; 

 Monitorar a segurança das equipes e demais envolvidos na operação; 

 Interromper, de imediato, qualquer ato ou condição insegura; 

 Recolher e destinar corretamente os resíduos gerados durante o atendimento. 

7.2.3 Segurança do trabalho 

Papel assumido pelo Técnico de Segurança do Trabalho do turno. Tem como 
responsabilidades: 

 Obter informações sobre a emergência ou situação crítica junto ao Comando de 
Operações; 

 Recomendar medidas para o gerenciamento dos riscos relacionados à operação; 

 Monitorar a segurança das equipes e demais envolvidos na operação; 

 Informar ao comando medidas de segurança específicas para as pessoas que 
acessam as zonas de trabalho da operação; 

 Interromper, de imediato, qualquer ato ou condição insegura; 

 Reportar as condições inseguras constatadas ao comando de operações; 

 Participar da elaboração do plano de ação, sugerindo medidas de segurança. 

7.2.4 Vigilante/Tático 

Os Vigilantes/Tático tem como atribuições: 

 Obter informações sobre a emergência ou situação crítica junto ao Comando de 
Operações; 

 Promover o isolamento da área de risco, somente permitindo a entrada de pessoas 
envolvidas ao atendimento da emergência; 

 Controlar o tráfego de forma a garantir a circulação segura de veículos e 
equipamentos envolvidos no atendimento da emergência. 

7.2.5 Apoio Operacional  

Função que pode ser assumida pelas equipes do Departamento de Manutenção, Área de 
Manutenção Civil, Área de Operação Portuária e Operação de Equipamentos, com as 
seguintes atribuições: 

 Agir sob a coordenação do Comando de Operações para controle da emergência*3. 

NOTA 3: As ações do Apoio Operacional estão relacionadas às atividades exercidas normalmente por estes profissionais na 
empresa, não sendo necessário treinamento específico para atendimento a emergências. 

7.2.6 CCOS 

São responsabilidades da equipe do CCOS: 

 Acionar, mediante solicitação do Comando de Operações, a equipe do PEI e demais 
equipes de apoio, incluindo contatos externos; 

 Manter atualizada o formulário F.ST.24 - Lista de Contatos de Emergência 
atualizado; 
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 Manter registro dos contatos estabelecidos e ações realizadas no livro de 
ocorrências.  

7.2.7 Comunicação corporativa  

Papel assumido pela equipe de Comunicação Corporativa da Portonave. Suas principais 
atribuições são:  

 Obter informações sobre a emergência ou situação crítica junto ao Comando de 
Operações; 

 Produzir informes sobre a situação crítica e a operação, tão logo quanto possível; 

 Identificar o porta voz da operação (pessoa que fala sobre o evento na mídia); 

 Estabelecer contatos regulares com a mídia para fins de disseminação de 
informações; 

 Observar as restrições para a divulgação de informações estabelecidas pelo 
comando da operação; 

 Organizar coletivas e intermediar o contato do comando com integrantes da 
imprensa em geral. 

8. INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA RESPOSTA 

8.1 Sistema de alerta a derramamento de óleo  

Embora o PEI possa ser empregado nas mais diversas situações, independentemente de 
sua causa, tamanho, configuração, localização ou complexidade, faz-se necessário que o 
sistema seja implementado a partir de um roteiro básico. 

Desta forma, assim que a situação crítica é detectada, um conjunto de medidas preventivas 
deve ser tomado, iniciando com o acionamento do CCOS, seguido dos demais recursos de 
resposta. 

Qualquer trabalhador, terceiro ou visitante que identificar uma situação de emergência 
deverá acionar imediatamente o CCOS por um dos canais listados abaixo: 

 Rádio digital DTR 620: canal GR-CCOS 

 Rádio analógico EP 450: canal 08 

 Celular: (47) 98864-2167 

 Ramal interno: 3493 

 Ligação externa: (47) 2104-3493 
 

8.2 Acionamento das equipes de resposta 

Cabe ao CCOS acionar as equipes de resposta a emergência. A prioridade de acionamento 
é apresentada a seguir: 

 1º Equipe de emergências ambientais. 

 2º Coordenador do PEI. 

 3° Líder do PEI. 
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 4° Conforme orientação do Comando de Operações*4 
 

NOTA 4: As entidades mencionadas a seguir deverão ser comunicadas imediatamente no caso de acionamento do PEI: [1] 
Delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí; [2] Superintendência do Porto de Itajaí (Autoridade Portuária); [3] Itajaí e 
Navegantes Práticos Serviços de Praticagem; [4] Agência Nacional do Petróleo (ANP). As demais entidades serão 
acionadas no decorrer das ações conforme orientação do Comando. Os contatos de emergência atualizados estão 
disponíveis no formulário F.ST.24 – Lista de contatos de emergência.  

8.3 Tempo máximo estimado para mobilização do pessoal  

Por contar com base de atendimento a emergências ambientais dedicada e equipe de apoio 
com recursos extras a poucos metros de distância do Terminal, o tempo máximo estimado 
para mobilização de todo o pessoal é de 24 horas. 

8.4 Etapas da gestão de emergências  

Embora não exista uma sequência linear obrigatória aplicável a todos os casos, o roteiro 
básico definido a seguir deve ser considerado para início do atendimento. Cabe ao 
Coordenador do PEI decidir as etapas necessárias para o atendimento de cada cenário e 
adaptar as ações de resposta quando houver necessidade. 

8.4.1 Planejamento e definição das ações 

8.4.1.1 Assunção do Comando de Operações 

Assim que a situação de emergência é comunicada, as primeiras equipes que chegam ao 
local avaliam preliminarmente a situação e implementam as ações iniciais voltadas para o 
controle de riscos e obtenção de maiores informações sobre o evento. 

Com a chegada do Coordenador ou Líder do PEI, estes assumem formalmente o Comando 
da Operação, comunicando ao CCOS que se encontram no local. 

Durante uma situação de emergência, o Coordenador do PEI poderá reestruturar a linha de 
comando, apontando membros mais preparados para constituírem o Comando de 
Operações ou definindo diferentes profissionais para atuarem no staff de operações. 

Neste momento, todas as operações de navio devem ser interrompidas imediatamente a fim 
de evitar o agravamento do cenário e facilitar a execução das ações de resposta. 

8.4.1.2 Instalação do Posto de Comando - PC 

A pessoa responsável pelo Comando deverá identificar um local apropriado para instalar o 
Posto de Comando de operações, considerando requisitos de segurança, acessibilidade, 
fácil localização etc.  

8.4.1.3 Definição das áreas de espera 

Após instalação do PC, o Comando de Operações deverá identificar um local apropriado 
para instalar a área de espera e designar uma pessoa (geralmente um membro da brigada), 
para assumir a função de encarregado dessa área. 
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8.4.1.4 Coleta de informações 

O Comando de Operações deverá buscar informações sobre a situação crítica (o que 
aconteceu, como está atualmente, como pode evoluir, etc.). Tais informações podem ser 
visualizadas diretamente pelo comando ou chegarem até o posto de comando por meio de 
relatos de vítimas, testemunhas, integrantes das equipes de resposta etc.  

As informações básicas para o planejamento das ações são: 

 Informações meteorológicas e oceanográficas (correntes, maré, etc.); 

 Manter-se informado, para o planejamento e avaliação do incidente, acerca de fotos, 
imagens aéreas ou outras informações relevantes disponíveis; 

 Obter informações, para o planejamento e resposta ao incidente, sobre o grau e a 
forma de impacto (grau de intemperização do óleo, infiltração, aderência na 
superfície, fauna e flora atingidas, entre outros); 

 Informações populacionais: caso a emergência ofereça risco à comunidade, a equipe 
de resposta deve ter acesso à caracterização da comunidade possivelmente 
atingida;  

 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. 

A obtenção e atualização das informações relevantes serão realizadas pelo Coordenador do 
PEI, ou pelas pessoas por ele designadas para a função. As informações sobre as 
condições meteorológicas e climáticas serão obtidas por meio do CCOS que, por sua vez, 
deverá contatar as autoridades locais como Capitania dos Portos. 

8.4.1.5 Elaboração do plano de ação 

Com base nas informações coletadas, o Comando de Operações deverá elaborar e 
implementar o plano de ação, estabelecendo objetivos e prioridades, a partir da situação e 
dos recursos disponíveis, num determinado período operacional*5. 

Geralmente, o primeiro plano de ação é simples e de curto alcance, representando um 
esforço inicial para a passagem de uma resposta mais genérica para ações orientadas nos 
planos de contingência específicos para cada cenário de emergência, conforme descrito 
adiante. 

O plano de ação deve considerar, obrigatoriamente, a proteção de áreas vulneráveis que 
possam ser atingidas pelo óleo derramado.  

NOTA 5: A gestão de uma emergência deve sempre ser tratada com calma e cautela. O Comando deverá buscar o máximo 
de informações para otimizar as ações a serem tomadas oferecendo riscos a níveis aceitáveis. 
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8.4.2 Procedimento para deslocamento dos recursos  

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. 

O Comando de operações deve dar atenção especial para a aquisição ou deslocamento dos 
recursos essenciais para o atendimento à emergência, tais como: 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. 

8.4.2.1 Aquisição e transporte de equipamentos e materiais 

Quando do acionamento de empresas terceirizadas, a logística de transporte dos 
equipamentos é de responsabilidade da empresa. 

Caso o Coordenador do PEI solicite recursos adicionais, a logística de deslocamento deve 
ser suprida pela empresa que fornece o recurso, utilizando para que os contratos 
estabelecidos. 

O Coordenador do PEI pode solicitar o aluguel de guindastes, caminhão vácuo, ferramentas, 
entre outros recursos que se fizerem necessários para o controle da situação. 

8.4.2.2 Transporte de recursos humanos e hospedagem 

A empresa deverá providenciar transporte aéreo, terrestre ou marítimo 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. 

8.4.2.3 Logística do fornecimento de alimentação 

A empresa deve providenciar meios para disponibilizar lanches, refeições, e água a todo 
pessoal envolvido na emergência, no próprio local. 

8.4.3 Procedimento para interrupção do vazamento de óleo  

Cabe ao Comando de Operações identificar a fonte geradora e providenciar a interrupção do 
vazamento de óleo o mais rápido possível. A contenção do óleo já vazado deve ocorrer 
simultaneamente a interrupção do vazamento. 

Caso o vazamento ocorra em situações de fissura do casco por qualquer motivo, o 
comandante responsável pela embarcação deverá ser imediatamente contatado, e o 
procedimento de emergência interno ao navio acionado. 

8.4.4 Procedimentos para contenção do derramamento de óleo  

Simultaneamente aos procedimentos de interrupção do vazamento devem ser iniciados os 
procedimentos de contenção do óleo derramado. As estratégias a serem adotadas para 
contenção são definidas pelo Comando de Operações na etapa de planejamento das ações. 
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8.4.4.1 Instalação de barreiras de contenção 

As barreiras de contenção deverão ser posicionadas na água em ângulo de inclinação 
adequado à intensidade das correntes para evitar a dispersão do óleo pelo estuário. Cabe 
ao comando decidir as melhores estratégias para instalação das barreiras. A seguir são 
apresentadas algumas técnicas para instalação de barreiras de contenção que podem ser 
adotadas durante o atendimento (Figura 6). 

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 6 – Técnicas para instalação de barreiras de contenção no mar. 

As decisões quanto a pontos de desvio de manchas, implantação de pontos de recolhimento 
em margens de corpos d’água, devem levar em consideração não apenas aspectos 
operacionais, mas também a sensibilidade ambiental e a vulnerabilidade das áreas 
apresentada nos Anexos I e II. A decisão quanto às áreas de sacrifício deve ser tomada em 
conjunto com o Órgão Ambiental competente. 

No caso de o produto ficar contido no solo junto à área impactada (solo, canaletas, 
depressões etc.) como medida de prevenção contra incêndios, deve ser estabelecida, em 
conjunto com os Órgãos Públicos 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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8.4.5 Procedimentos para proteção de áreas vulneráveis  

De forma preventiva, todas as áreas sensíveis indicadas na Análise de Vulnerabilidade nos 
Anexos I e II receberão barreiras absorventes que devem ser instaladas com o auxílio de 
embarcações apropriadas. As barreiras permanecerão fixadas nas embarcações e estas 
serão fundeadas nas proximidades das áreas vulneráveis devendo se deslocar conforme a 
necessidade dependendo da variação da maré, dos ventos e da vazão dos rios próximos, se 
for o caso. 

Será realizado o monitoramento constante das áreas passíveis de serem atingidas pelo óleo 
vazado, principalmente as áreas de manguezais e unidades de conservação, em situação 
de maré enchente e vazante. 

A seguir são descritas as principais ações a serem adotadas para proteção de áreas 
sensíveis: 

 Monitorar permanentemente a mancha de óleo, visando identificar áreas que 
potencialmente podem ser atingidas e adequar a resposta ao incidente, 
principalmente as áreas com maior índice de sensibilidade identificadas na análise 
de vulnerabilidade (Anexos I e II); 

 Definir a estratégia para proteção de áreas vulneráveis, definindo ainda, sob 
orientação dos órgãos ambientais competentes, áreas de sacrifício para recolhimento 
do óleo derramado, levando-se em consideração áreas em que não ocorram 
espécies destacáveis e/ou sejam próximas a cultivos de organismos aquáticos;  

 Determinar o deslocamento de equipes até os locais ameaçados para avaliação e 
reconhecimento da área e confrontação com dados disponíveis; 

 Avaliar e revisar constantemente a estratégia e as técnicas adotadas na proteção 
das áreas vulneráveis; 

 Caso for necessário acessar áreas sem acesso disponível, as equipes que atuarão 
no combate à emergência não poderão produzir novos acessos ou “picadas”, antes 

do órgão ambiental responsável pela área e/ou proprietário da área (no caso das 
propriedades privadas) autorizar e orientar a sua realização; 

 Preparar material para transporte de animais atingidos: caixas forradas com proteção 
lateral e aberturas que permitam a passagem de ar; 

 Encaminhar para unidades de recuperação de fauna e mantê-las em local protegido 
e com recursos de energia (luz para aquecimento) e água. 

Nos casos em que o contato do óleo com a área sensível seja inevitável o Coordenador do 
PEI deverá solicitar a elaboração de um diagnóstico e uma avaliação da extensão da 
degradação em conjunto com os órgãos ambientais competentes a fim de estabelecer as 
ações 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. 
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8.4.6 Procedimentos para monitoramento da mancha de óleo derramado  

O Comando de Operações deve definir uma rotina de monitoramento de todas as ações 
envolvidas no atendimento à emergência, principalmente as ações ligadas diretamente ao 
combate. 

O monitoramento da mancha de óleo dar-se-á por meio da visualização direta do ponto    
mais alto da Portonave, geralmente a lança de um guindaste Ship to Shore (STS). Se 
necessário, o monitoramento poderá ser feito também com sobrevoos de helicóptero ou 
equipamento remoto com registro de imagem em tempo real (ex. drone). Todos os dados 
serão gravados em mídia eletrônica, identificada com dia e horário da gravação ou aquisição 
da imagem e enviado à Coordenação Geral de Emergências Ambientais – CGEMA do 
IBAMA. 

Os seguintes procedimentos podem ser adotados para fins de monitoramento: 

 Designar pessoal para a realização de monitoramento visual da mancha de óleo; 

 Uso de embarcações e, se necessário, helicópteros, utilizando-se de equipamentos 
de posicionamento geoespacial para o acompanhamento da dispersão da mancha 
de óleo; 

 Análises físico-químicas de amostras de água coletadas na área do sinistro; 

 Inspeções terrestres, fotografias, consulta a imagens da região, mapas de 
sensibilidade ou outros meios julgados adequados. 

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.). 

8.4.7 Procedimentos para recolhimento do óleo derramado  

Após a contenção da mancha de óleo derramado, os procedimentos de recolhimento serão 
definidos conforme a conveniência da situação. 

8.4.7.1 Mancha não manobrável 

Neste cenário a mancha de óleo não pode ser manobrada para ao cais ou para a área entre 
o cais e faixa de praia. Assim sendo, a equipe de resposta, após efetuar a contenção, 
utilizará os adsorventes em rolo e skimmer para retirar do meio aquoso o óleo. 

8.4.7.2 Mancha manobrável 

Neste cenário, a equipe de resposta tem condições de manobrar a mancha de óleo, contida 
através das barreiras, para a proximidade da margem.  

Os procedimentos a serem adotados para recolhimento do óleo derramado são descritos a 
seguir: 

 Montar o tanque de armazenagem de óleo; 

 Efetuar a montagem da bomba centrífuga com acoplamento da mangueira de saída 
no tanque; 
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 Efetuar o lançamento do recolhedor de óleo (skimmer) na área de contenção, a fim 
de succionar o óleo e a água contaminada; 

 Realizar a drenagem de todo o contaminante do meio aquoso para o tanque, por 
meio de bombas de sucção e recalque. 

Cabe ainda à equipe direcionada para o recolhimento do óleo, os seguintes procedimentos: 

 Avaliar as limitações dos equipamentos de recolhimento a sua disposição frente às 
condições meteorológicas e oceanográficas e condições do óleo sobrenadante; 

 Orientar o comandante da embarcação de resposta quanto ao seu posicionamento, 
visando ao recolhimento do óleo derramado; 

 Remover o material absorvente por meio de pás e acondicioná-lo em tambores, 
preferencialmente metálicos, pintados na cor laranja, possuindo uma tarja na cor 
preta, com a inscrição - RESÍDUO CONTAMINADO COM ÓLEO. Os tambores 
devem possuir tampa e cinta metálica, para o seu fechamento; 

 No caso de derramamento dentro das instalações, cobrir, então, a área afetada com 
estopa, trapo ou turfa; 

 Remover este material por meio de pás e armazenar como indicado acima; 

 Encaminhar os tambores devidamente lacrados e identificados, para um destino final 
adequado conforme legislação específica. 

Caso as condições meteorológicas e/ou operacionais sejam desfavoráveis ou possam 
comprometer a segurança do pessoal envolvido, o Comando de Operações pode suspender 
as ações de combate, orientando a adoção de estratégias alternativas. Tão logo a situação 
permitir, as ações de recolhimento devem ser retomadas. 

8.4.8 Procedimentos para dispersão mecânica e química do ó leo 

Tendo em vista as restrições legais contidas na Resolução CONAMA Nº. 472/2015 e a 
intenção expressa neste plano de emergência de bombear os óleos contaminantes para 
tanques de contenção para posterior destinação, não são previstos procedimentos para 
dispersão química pela Portonave. 

 A dispersão mecânica somente será adotada quando forem esgotadas as possibilidades e 
condições de contenção, recolhimento e absorção do produto derramado, após avaliação do 
Comando de Operações e órgão ambiental competente. 

8.4.9 Procedimentos para limpeza de áreas atingidas 

A Portonave está localizada no baixo estuário do rio Itajaí-Açu, sendo uma área de alto valor 
socioeconômico e ambiental. Estes aspectos conferem maior importância às medidas de 
prevenção e exigem um curto tempo de resposta para que sejam reduzidos ao máximo os 
efeitos dos derrames de óleo. 

Cabe ressaltar que, qualquer método de limpeza deve ser aplicado após o óleo ter sido, pelo 
menos em grande parte, retirado das águas próximas aos locais atingidos. De outra forma, 
ambientes recém limpos podem vir a ser novamente contaminados, implicando na 
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necessidade de nova limpeza e acarretando em mais danos à comunidade já perturbada 
pelo impacto inicial. 

As opções mais utilizadas na limpeza dos ambientes costeiros são: limpeza natural, 
remoção manual, uso de materiais absorventes, bombeamento a vácuo, skimmers, 
jateamento com água a diferentes pressões, jateamento com areia, corte de vegetação, 
queima in situ, trincheiras, remoção de sedimentos e biorremediação. 

Através da identificação dos índices de sensibilidade no baixo estuário do rio Itajaí- Açu e 
área costeira adjacente, descritos no item Análise de Vulnerabilidade constante nos Anexos 
I e II, são recomendados os seguintes procedimentos na eventualidade do sistema de 
contenção não impedir a contaminação dos ecossistemas adjacentes a Portonave. 

8.4.9.1 Limpeza de manguezais 

Entre os ecossistemas costeiros, o manguezal é classificado como um dos mais sensíveis e 
vulneráveis a vazamentos de óleo. O óleo pode persistir neste ecossistema por anos e, 
neste caso, as técnicas que permitam limpar ou remover o óleo são limitadas. As principais 
técnicas de limpeza recomendadas são apresentadas na tabela abaixo (Tabela 15). 

Tabela 15 – Técnicas de limpeza recomendadas para manguezais. 

Área Técnica 

Canais e Águas 
Adjacentes 

Isolamento com barreiras de contenção 

Skimmers 

Bombeamento à vácuo 
Barreiras absorventes 

Bosques Limpeza natural 

Considerando os diferentes métodos de limpeza para áreas de manguezal, conclui-se que a 
melhor opção para este ambiente é a limpeza natural, devendo ser priorizado o uso de 
recolhedores e bombeamento a vácuo para retirar o óleo das águas próximas ao manguezal 
e, de absorventes nas margens, como tentativa de diminuir a entrada de óleo no 
ecossistema. 

Neste sentido, avaliando os aspectos inerentes a este ambiente, as seguintes ações podem 
ser adotadas para limpeza de manguezais: 

 Instalar barreiras de contenção para isolamento e proteção dos manguezais, 
respeitando a origem e direção da contaminação; 

 Adotar prioritariamente procedimentos de remoção em mar, nas águas adjacentes e 
contíguas aos manguezais, como bombeamento a vácuo, skimmers e barcaças 
recolhedoras; 

 Estabelecer prioridades técnicas de combate em água (canais e meandros) no 
interior do manguezal, que podem ser mais eficientes durante os períodos de 
preamar; 

 Priorizar o uso de embarcações pequenas, leves e de baixo calado; 
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 Adotar a limpeza natural quando sedimentos e árvores do bosque forem atingidos; 

 Remover resíduos e vegetação flutuantes em áreas estuarinas, normalmente 
depositados e acumulados nos manguezais durante a maré enchente, de preferência 
a bordo de embarcações de pequeno porte, durante a preamar, evitando pisoteio nos 
bosques. 

As ações listadas a seguir não devem ser adotadas. O Comando de Operações deve tomar 
medidas para: 

 Impedir o corte ou a remoção da vegetação contaminada; 

 Impedir a queima da vegetação contaminada, devido aos intensos impactos 
adicionais associados a esse procedimento; 

 Impedir procedimentos de limpeza mecânica no bosque, como jateamento com água, 
vapor ou areia, raspagem de troncos e raízes; 

 Impedir a remoção do sedimento contaminado; 

 Impedir o trânsito de pessoas no interior do mangue, em qualquer situação, para 
evitar danos gerados pelo pisoteio à fauna e às raízes, e principalmente a 
transferência do óleo para camadas mais profundas do sedimento onde a 
degradação natural é ineficiente. 

8.4.9.2 Limpeza de marismas 

Devido à sensibilidade e importância das marismas, 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. 

Para o interior de marismas são mais indicados a limpeza natural e o corte controlado. A 
utilização destas técnicas deve ser feita com muita cautela e com planejamento prévio para 
que sejam evitados danos pelo pisoteio e tráfego de pessoas e equipamentos. 

De maneira geral as principais técnicas de limpeza recomendadas pela CETESB para os 
ambientes de marismas encontram-se listadas na Tabela 16. Devendo-se adotar os 
mesmos cuidados relativos aos procedimentos de limpeza das áreas de manguezais. 

Tabela 16 – Técnicas de limpeza recomendadas para marismas. 

Área Técnica 

Canais e Águas 
Adjacentes 

Barreiras flutuantes e skimmers 
Barreiras absorventes 
Bombeamento à vácuo 
Limpeza natural 

Bosques 
Limpeza natural 
Corte controlado 
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8.4.9.3 Limpeza de praias 

A limpeza de praias deve concentrar na remoção manual do óleo do médio e supralitoral; 
desta maneira, a quantidade de areia removida é menor, devendo ser mínima em praias de 
areia fina. Para praias mistas de areia e cascalho a limpeza natural, a remoção mecânica e 
manual do óleo são as mais indicadas. Para praias de cascalho, a limpeza acaba por 
remover grandes quantidades de sedimento podendo resultar em impactos adversos; 
portanto, a limpeza deve se concentrar na linha de maré alta através de remoção manual e 
mecânica. 

Deve-se evitar o tráfego de veículos e pessoas, de modo a impedir que o óleo se misture 
ainda mais ao sedimento. O jateamento a baixa pressão pode ser usado para direcionar e 
acumular o óleo a ser recolhido por skimmers e absorventes. O jateamento a alta pressão 
deve ser evitado, pois pode transportar material contaminado para outros locais, causar 
impacto mecânico na fauna, desalojar a fauna e remover sedimentos. 

Na zona entremarés deve-se evitar qualquer procedimento mecânico de limpeza, incluindo 
circulação de veículos e máquinas pesadas, uma vez que este segmento da praia é o mais 
rico e sensível biologicamente. O recolhimento manual do óleo deve ser efetuado apenas no 
mediolitoral superior e supralitoral, retirando-se o mínimo de areia possível. É recomendado 
o uso de rodos de madeira para remover o óleo (pás e enxadas devem ser utilizadas apenas 
para retirar os montes de óleo agregados pelos rodos). 

Uma vez recolhida a maior parte do óleo, o uso de absorventes é de grande eficiência na 
limpeza fina da praia. O produto deve ser espalhado na franja do infralitoral, sempre nas 
marés baixas. Após a preamar, o produto deve ser recolhido manualmente na franja do 
supralitoral, respeitando-se as faixas inferiores da praia. Todo o óleo recolhido deve ser 
retirado da praia preferencialmente em tambores ou “big bags” lacrados. 

8.4.9.4 Limpeza de costões rochosos 

Existem diversos métodos de limpeza para remediar a contaminação de costões rochosos 
atingidos por óleo. Muitas das técnicas, entretanto, promovem um dano adicional à 
comunidade submetida ao processo de limpeza. Entre as técnicas mais utilizadas estão o 
jateamento, o bombeamento, a remoção manual, a lavagem com água corrente, o uso de 
absorventes e a limpeza natural. As técnicas de limpeza recomendadas para costões 
rochosos são apresentadas a seguir (Tabela 17). 

Tabela 17 – Técnicas de limpeza recomendadas para costões rochosos. 

Área Técnica 

Costões abrigados 

Limpeza natural 

Bombeamento à vácuo 
Remoção manual 
Absorventes granulados na água adjacente 
Barreiras absorventes e pompons 

Lavagem sem pressão 
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Área Técnica 

Jateamento à baixa pressão 
Costões expostos Limpeza natural 

O jateamento aplicado a costões pode ser extremamente impactante, dependendo da 
pressão utilizada. Fluxos hídricos a altas pressões podem causar a supressão de toda a 
comunidade biológica, gerando um lento processo de recuperação e agravando, ainda mais, 
os efeitos do impacto. O jateamento a baixa pressão é uma técnica que também deve ser 
evitada, uma vez que o fluxo, ainda que mais suave, ocasiona desalojamento daquelas 
espécies com menor poder de adesão ao substrato e provoca a morte de indivíduos das 
espécies mais frágeis. 

A lavagem de costões atingidos com água corrente é uma técnica aconselhável, já que não 
promove danos adicionais. Tal técnica, contudo, deve ser utilizada imediatamente após os 
locais terem sido atingidos e deve estar associada a um método de recolhimento. Quando o 
óleo já está intemperizado e aderido ao substrato, a lavagem é ineficiente. 

O bombeamento a vácuo e a remoção manual auxiliam na retirada de óleo de poças, fendas 
e depressões das rochas, além de não provocarem danos à comunidade biológica. 
Absorventes agregam o óleo, o que facilita a sua posterior retirada do ambiente. Devem ser, 
todavia, aplicados apenas em poças e outros locais que concentram o produto. Sua 
utilização sobre a comunidade biológica não deve ocorrer, uma vez que a mistura óleo-
absorvente forma uma camada impermeável podendo promover impactos físicos de 
recobrimento sobre os organismos. 

A limpeza natural constitui um agente muito efetivo, em que a ação das ondas, correntes e 
marés retiram eficientemente o produto dos costões rochosos atingidos. Para costões 
rochosos expostos, a limpeza natural é indicada.  O alto hidrodinamismo retira rapidamente 
o óleo do ambiente através da ação das ondas. Além disso, o acesso a estes locais pode 
ser difícil e perigoso. Nos costões abrigados, a limpeza natural é considerada menos 
eficiente. O fraco hidrodinamismo implica numa lenta e baixa taxa de remoção natural. 

8.4.9.5 Limpeza em águas abertas, costeiras ou oceânicas 

Os métodos de limpeza em relação a águas abertas referem-se à retirada do óleo da 
superfície da água com a utilização de materiais e/ou equipamentos específicos como 
barreiras de contenção, recolhedores (skimmers), absorventes, entre outros. Além disso, os 
processos de intemperismo que ocorrem naturalmente podem ser entendidos como fatores 
que auxiliam a remoção do óleo do ambiente marinho, minimizando os impactos do derrame 
tanto a ecossistemas costeiros como a recursos biológicos. 

A seguir são apresentadas as técnicas de limpeza mais recomendadas para águas abertas, 
costeiras ou oceânicas (Tabela 18). 
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Tabela 18 – Técnicas de limpeza recomendadas para costões rochosos. 

Área Técnica 

Águas costeiras 

Barreiras de contenção e skimmers 

Bombeamento à vácuo 
Absorventes orgânicos granulados 
Barreiras absorventes e pompons 
Dispersantes 
Limpeza natural 

Águas oceânicas 
Barreiras de contenção e skimmers 
Dispersantes 
Limpeza natural 

8.4.9.6 Substrato artificial 

Os métodos de limpeza indicados para substratos artificiais são similares aos 
recomendados para costões rochosos. Entretanto, como são ambientes artificiais, a 
prioridade para limpeza e proteção deve ser dada aos ambientes naturais. As intervenções 
de limpeza em estruturas artificiais devem ser realizadas numa etapa posterior da 
emergência, a menos que considerações estéticas/econômicas demandem esforços para 
remover o produto nos períodos iniciais do atendimento emergencial. Segundo, as técnicas 
de limpeza recomendadas para substratos artificiais são apresentadas na Tabela 19. 

Tabela 19 – Técnicas de limpeza recomendadas para substratos artificiais. 

Área Técnica 

Superfície homogênea 

Barreiras absorventes 
Jateamento à baixa pressão 
Jateamento à alta pressão 
Remoção manual 
Limpeza natural 

Superfície heterogênea 

Bombeamento à vácuo 
Remoção manual 
Barreiras absorventes 

Jateamento à baixa pressão 
Jateamento à alta pressão 
Limpeza natural 

8.4.10 Procedimentos para coleta e disposição de resíduos  

A coleta e disposição dos resíduos gerados em emergência devem ser realizadas seguindo 
os procedimentos existentes na empresa e em consonância com os requisitos legais 
vigentes. 

De forma geral, deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
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 Providenciar o acondicionamento em sacos plásticos e em tambores, de todo 
material impregnado com óleo (areia, serragem, EPIs, mantas absorventes, entre 
outros), proveniente das operações de contenção e recolhimento; 

 Identificar os tambores, com indicação da origem e do conteúdo; 

 Articular-se para a transferência dos resíduos recolhidos para o local definido para 
destinação final ou armazenamento temporário, mediante orientação dos órgãos 
ambientais; 

 Providenciar a aquisição de materiais e equipamentos adicionais, assim como a 
contratação de serviços eventualmente necessários; 

 Providenciar o transporte dos resíduos por empresas licenciadas pelo órgão 
ambiental, para disposição nas instalações da empresa contratada para tratamento e 
disposição final de resíduos, também devidamente licenciada junto ao órgão 
ambiental. 

Os resíduos gerados durante a operação de combate a emergência serão segregados de 
acordo com o tipo e quantidade, conforme orientações a seguir: 

 Água contaminada: a água do mar recolhida com resíduo oleoso será 

acondicionada em tanques com capacidades variadas, compatível com o volume 
recolhido; 

 Sedimentos contaminados: serão acondicionados em bombonas plásticas de 100 

e/ou 200 litros, cuja quantidade será proporcional ao volume de sedimento 
contaminado removido; 

 EPIs: os Equipamentos de Proteção Individual contaminados serão acondicionados 

em bombonas plásticas de 100 e/ou 200 litros para posterior envio para aterro 
sanitário Classe I; 

 Equipamentos de resposta: os equipamentos de resposta serão acondicionados 

em caçambas do tipo Brooks fechadas e sem dreno e/ou Big Bags. Considera-se 
que os equipamentos não reaproveitáveis que estejam contaminados, como mantas 
absorventes, deverão ser acondicionados sempre em Big Bags e posteriormente 
depositados em caçambas para remoção e encaminhamento ao aterro sanitário 
Classe I. Já os equipamentos reaproveitáveis, como as barreiras de contenção, 
deverão ser acondicionados em caçambas do tipo Brooks fechada e sem dreno, para 
posterior envio a empresa licenciada para a atividade de reaproveitamento e rerefino 
de óleo. 

8.4.11 Procedimentos para registro das ações de resposta  

O registro das ações de resposta será realizado por meio de relatórios, sendo estes de 
responsabilidade do Coordenador PEI. Tal procedimento terá como finalidade avaliar e 
revisar o atual Plano de Emergência e subsidiar informações para a realização do relatório 
final. Tais registros deverão ser arquivados internamente e servirão como subsídios na 
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análise e investigações internas do acidente, de forma a facilitar a identificação das causas 
e a avaliação das operações de resposta. 

Os relatórios de investigação e de análise crítica do PEI devem ser encaminhados no prazo 
máximo de 30 dias ao IBAMA, CP-SC, IMA e ANP. 

8.4.12 Procedimentos para proteção das populações  

Para a proteção das populações os seguintes procedimentos devem ser adotados: 

 Avaliar a eventual necessidade de proteção às populações nos locais atingidos; 

 Articular-se com a Defesa Civil para definição das medidas de proteção das 
populações, quando necessário; 

 Providenciar serviços de vigilância necessários à segurança da comunidade afetada; 

 Elaborar material preventivo, incluindo informações sobre os principais riscos da 
atividade portuária e instruções de como agir em caso de vazamento de óleo no mar; 

 De forma preventiva, todas as áreas de cultivo receberão barreiras de contenção 
física revestidas de barreiras absorventes, que serão instaladas com o auxílio de 
embarcações apropriadas.  As barreiras permanecerão fixadas às embarcações e 
estas serão fundeadas nas proximidades das áreas vulneráveis devendo se deslocar 
conforme a necessidade dependendo da variação da maré, dos ventos e da vazão 
dos rios próximos, se for o caso. 

8.4.13 Procedimentos para proteção da fauna 

Caso a emergência ofereça riscos a fauna local, o Comando de Operações deve definir as 
estratégias para redução do impacto à fauna tais como, a instalação de barreiras contenção 
e/ ou absorventes a fim de evitar o espalhamento do óleo, considerando a vulnerabilidade e 
sensibilidade das áreas. 

De maneira geral deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

 Identificar, em função da magnitude do incidente e da previsão de deslocamento da 
mancha, a fauna existente na região e a fauna migratória que podem ser afetadas; 

 Contratar especialistas para proteção da fauna eventualmente afetada; 

 Providenciar recursos materiais, humanos e outras facilidades para a proteção da 
fauna eventualmente afetada. 

A remediação em casos de derrame deverá prever formas de auxílio aos animais atingidos 
por equipes treinadas e até mesmo formadas pela própria comunidade, para o resgate, 
montagem de postos de socorro ou mesmo repovoamento da fauna perdida. 

8.4.13.1 Detalhamento das medidas a serem adotadas 

Na tabela a seguir são apresentadas as medidas a serem consideradas para proteção de 
fauna em locais afetados por derramamento de óleo (Tabela 20). 
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Tabela 20 – Medidas a serem consideradas para proteção de fauna. 

Métodos Detalhamento 

Utilização de enganos 

Vários elementos de dissuasão (visuais, auditivos, sensoriais) podem 
ser utilizados    e se denominam “utilização de enganos”. A utilização de 
enganos funciona melhor em áreas de derrames pequenos e bem 
definidos, onde é possível rodear a área com vários dispositivos que 
assustem os animais. Esta técnica deve ser bem planificada e efetuada 
por aqueles familiarizados com as espécies, seu habitat, a topografia 
local e uma série de técnicas de utilização de enganos. 

Devem ser escolhidas áreas limpas para transladar os animais e de 
forma que os mesmos não sejam molestados. É importante garantir que 
os esforços de utilização de enganos não piorem a situação 
inadvertidamente, transladando os animais para uma área contaminada 
por óleo. 

Captura preventiva 

Esta estratégia tem como objetivo capturar os animais antes que os 
mesmos sejam cobertos por óleo. Esta atividade é complexa, requer 
uma boa planificação prévia e   só deve ser empregada por profissionais 
habilitados. 

A captura preventiva se aplica melhor às espécies que são 
relativamente fáceis de capturar ou animais em perigo de extinção. 
Antes da aplicação desta técnica, deve-  se efetuar uma planificação 
completa que inclua estratégias de captura, transporte, manutenção e 
liberação dos animais, além dos recursos necessários. 

8.4.13.2 Levantamento da fauna existente na região 

A seguir são apresentados os resultados do levantamento da mastofauna que ocorrem na 
região do baixo estuário do rio Itajaí-Açu e regiões adjacentes (Tabela 21). 

Tabela 21 – Lista de espécies da mastofauna que ocorrem na região do baixo estuário do rio Itajaí-
Açu e regiões adjacentes (Fonte: UNIVALI, 2004; ACQUAPLAN, 2006; ACQUAPLAN, 2007; 

ACQUAPLAN, 2009). 

Família Espécie Nome popular Ocorrência 

Procyonidae Procyon cancrivorus Mão-pelada rio Itajaí-Açu 

Mustelidae Lontra longicaudis Lontra 
rio Itajaí-Açu, 
rio Itajaí-Mirim 

Cavidae Cavia aperea Preá 
rio Itajaí-Açu, 
rio Itajaí-Mirim 

Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris Capivara 
rio Itajaí-Açu, 
rio Itajaí-Mirim 

Didelphidea Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca rio Itajaí-Açu 

Didelphidea Didelphis marsupialis Gambá-de-orelha-preta 
rio Itajaí-Açu, 
rio Itajaí-Mirim 

A lista de espécies da carcinofauna do baixo estuário do rio Itajaí-Açu é apresentada a 
seguir (Tabela 22). 
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Tabela 22 – Lista taxonômica das espécies registradas na carcinofauna do baixo estuário do rio Itajaí-

Açu nos monitoramentos realizados por ACQUAPLAN (2007; 2009; 2011). 

 

 

A seguir é apresentado o levantamento das espécies de peixes registradas no baixo 
estuário do rio Itajaí – Açu (Tabela 23). 
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Tabela 23 – Espécies de peixes registradas no baixo estuário do rio Itajaí – Açu nos monitoramentos 
realizados por Hostim-Silva et al. (2002), Freitas (2005); Antunes (2010); ACQUAPLAN (2007; 2009; 

2011). 
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8.5 Encerramento das operações 

O encerramento das operações emergenciais ficará a critério do Coordenador do PEI, 
entretanto, tal decisão deverá atender às exigências legais e às determinações de saúde, 
segurança e proteção ambiental estabelecidos pelos órgãos governamentais atuantes. 

Os procedimentos para desmobilização do pessoal, equipamentos e materiais empregados 
nas ações de resposta, deverão ser elaborados em reunião conjunta de todas as equipes 
com o Coordenador do PEI, logo após o encerramento das operações. É de fundamental 
importância que seja feita uma completa avaliação da ocorrência analisando os danos 
ambientais, seus impactos e os custos envolvidos. 

O encerramento das atividades de atendimento a emergência dar-se-á com a elaboração de 
um registro em forma de relatório, o qual deverá constar a descrição do sinistro, as ações de 
emergências adotadas, bem como as medidas mitigadoras de impactos ambientais. Tal 
relatório é de fundamental importância para alimentar o plano de emergência caso ocorram 
cenários não previstos, além de indicar ações corretivas e preventivas para os 
procedimentos operacionais adotados pela Portonave. 

De forma sucinta, o Coordenador do PEI determinará o término da operação quando forem 
verificadas todas as situações abaixo: 

 1 Controle completo das causas da contaminação (derramamento); 

 2 Remoção dos contaminantes do meio aquático; 

 3 
Atendimento pré-hospitalar concluído para todas as vítimas – quando 
necessário – tendo as mesmas sido removidas para os hospitais de 
referência; 

 4 
Navegabilidade restaurada no baixo estuário do rio Itajaí-Açu, de forma que 
nenhuma barreira de contenção se encontre em meio aquático 
comprometendo a navegabilidade do canal. 

Concluída a operação de emergência, ficará sob responsabilidade do Coordenador do PEI 
as seguintes atividades: 
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 Destinar os resíduos e contaminantes, conforme detalhado no presente plano de 
emergência; 

 Confeccionar o relatório final da ação de emergência, e encaminhá-lo aos órgãos 
ambientais (IBAMA, IMA e FUMAN), em atendimento à Resolução CONAMA Nº. 
398/08 – Art. 7; 

 Confeccionar os registros das ações de resposta; 

 Apurar, na medida do possível, as causas do acidente; 

 Reestabelecer os estoques dos itens de consumo empregados no combate à 
emergência; 

 Reavaliar a eficácia do presente plano de emergência individual; e 

 Verificar a necessidade de ações complementares, pós sinistro, como o 
monitoramento da qualidade da água, dos sedimentos, da biota aquática, e avifauna, 
a recuperação da fauna e flora atingida, e remediação/recuperação das áreas 
contaminadas. 

Cabe ressaltar que, as ações complementares após o encerramento das operações deverão 
ser avaliadas em conjunto com o órgão ambiental (IBAMA). 

9. PLANO DE ÁREA & PLANO DE AJUDA MÚTUA 

9.1 Plano de Área –  PA 

O Plano de Área é um documento elaborado em conjunto com as empresas existentes no 
Complexo Portuário de Itajaí, estruturado com base no Decreto nº. 4.871 de 06 de novembro 
de 2003, o qual possui a finalidade de procedimentar as ações de combate à poluição por 
óleo nas águas do Rio Itajaí-Açú, considerando os cenários existentes nos Planos de 
Emergência Individuais – PEI de cada instalação. 

Na ocorrência de um sinistro envolvendo vazamento de óleo/hidrocarbonetos em uma das 
empresas integrantes do PA e esta não conseguir controlar a emergência por meios 
próprios, compete a instalação solicitar apoio das demais empresas integrantes do PA para, 
em conjunto, atuar de forma a controlar o sinistro. 

9.2 Plano de Ajuda Mútua –  PAM 

O PAM é um documento elaborado em conjunto com as empresas existentes no Complexo 
Portuário de Itajaí, estruturado com base na NR 29 – Segurança e Saúde no Trabalho 
Portuário, com a finalidade de procedimentar as ações de resposta aos cenários previstos 
no PCE. 

Da mesma forma como o PA, na ocorrência de um sinistro envolvendo um dos cenários do 
PCE em uma das empresas integrantes do PAM e esta não conseguir controlar por meios 
próprios, competirá a instalação sinistrada solicitar apoio ao Coordenador do PAM. 

10. TREINAMENTOS E EXERCÍCIOS SIMULADOS  

O cronograma dos exercícios simulados é definido por meio do formulário F.ST.37 - 
Cronograma de Exercícios Simulados. Ao término de cada exercício, serão elaborados 
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relatórios contendo a descrição do evento, a avaliação das ações de resposta e, quando 
necessário, as ações/recursos adicionais para melhoria do atendimento. As ações propostas 
no formulário F.ST.36 - Relatório de Exercício Simulado devem ser registradas no sistema 
para acompanhamento e validação da eficácia. 

Anualmente deverão ser realizados simulados envolvendo o abandono geral das 
instalações, bem como exercícios com acionamento do PAM e PA. 

11. REVISÃO 

O Plano de Emergência Individual deverá ser reavaliado pelo Coordenador do PEI nas 
seguintes situações: I - quando a atualização da análise de risco da instalação recomendar; 
II - sempre que a instalação sofrer modificações físicas, operacionais ou organizacionais 
capazes de afetar os seus procedimentos ou a sua capacidade de resposta; III - quando a 
avaliação do desempenho do Plano de Emergência Individual, decorrente do seu 
acionamento por incidente ou exercício simulado, recomendar; IV - em outras situações, a 
critério do órgão ambiental competente, desde que justificado tecnicamente. 

As avaliações acima previstas deverão ser mantidas devidamente documentadas, por 
período mínimo de três anos. 
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13. FORMULÁRIOS 

 F.ST.24 - Lista de Contatos de Emergência 

 F.ST.36 - Relatório de Exercício Simulado 

 F.ST.37 - Cronograma de Exercícios Simulados 
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Segurança do 

Trabalho 

Eletrônico: 
Z:\SESMT\ 

PORTONAVE\ 
NR-29 

SEGURANÇA E 
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TRABALHO 

PORTUÁRIO\ 
PLANO DE 

EMERGÊNCIA\ 
PCE 

Restrito: 
Equipe de 
Segurança 
do Trabalho 
/ Protegido 
por backup 

Por nome do 
arquivo 

Permanente Não se 
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Relatório de 
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Simulado 

Engenheiro de 
Segurança do 

Trabalho 

Z:\SESMT\PORT
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15. ANEXOS 

 Anexo I – Carta Operacional de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de 
Óleo na Bacia de Santos. 

 Anexo II – Carta Tática de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo na 
Bacia de Santos. 

 Anexo III – Modelagem Numérica da Hidrodinâmica e dos Processos de 
Dispersão de Óleo no Interior do Estuário do Rio Itajaí-Açu para Cenários de 
Derramamentos Hipotéticos Ocorrendo nas Proximidades da Portonave. 

 Anexo IV – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Neste documento são apresentados os procedimentos de implementação e os resultados dos 

modelos hidrodinâmico e de dispersão de óleo, utilizados para a simulação de cenários hipotéticos 

de derramamentos ocorrendo no interior do estuário do Rio Itajaí-açu (SC), nas proximidades do 

Terminal Portuário de Navegantes (PORTONAVE). 

As simulações de deriva de mancha de óleo foram conduzidas nos modos probabilístico e 

determinístico, com critérios de parada e volumes definidos de acordo com a legislação nacional 

que rege a atividade, principalmente a Resolução CONAMA 293, Resolução CONAMA 398 e IT 

ELPN/IBAMA n°. 023/02, que versa sobre as diretrizes para a apresentação da modelagem 

hidrodinâmica e de óleo no mar no contexto do licenciamento ambiental. 

A modelagem hidrodinâmica foi realizada com o Delft3D-Flow, modelo numérico desenvolvido pela 

Deltares, na Holanda, considerado uma das ferramentas mais avançadas na atualidade para 

simulação de ambientes oceânicos, costeiros, estuarinos e fluviais. Para o presente estudo, o 

modelo hidrodinâmico foi calibrado com dados de maré e correntes medidos a aproximadamente 

50 m do trapiche do CEPSUL-IBAMA, entre 6 de julho e 4 de agosto de 2008. 

Para a simulação da trajetória e destino do óleo derramado, foi utilizado o modelo OSIS (“Oil Spill 

Information System”), desenvolvido pela British Maritime Technology (BMT) em conjunto com o 

Warren Spring Laboratory, do Reino Unido. O OSIS é utilizado mundialmente por uma variedade de 

usuários finais, incluindo diversas organizações de resposta a derramamentos, como a UK Marine 

Pollution Control Unit (MPCU), órgãos governamentais (por exemplo, Oman) e companhias de 

petróleo, tais como Shell, British Petroleum, Total e Maxus. 

As simulações no modo probabilístico consideraram a variabilidade das forçantes ambientais e as 

simulações de comportamento do óleo derramado foram realizadas através da variação aleatória 

do início do vazamento, dentro do período de tempo para o qual se dispunha de informações 

meteorológicas e oceanográficas do local. 

Para as simulações probabilísticas de derramamentos hipotéticos ocorrendo no interior do estuário 

do Rio Itajaí-açu, foram gerados campos de correntes característicos das estações de baixa e alta 

vazão fluvial. A seleção dos períodos foi feita com base na análise estatística dos dados de descarga 
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disponíveis. A base hidrodinâmica de baixa vazão foi gerada para os meses de março, abril e maio 

de 2004. A base hidrodinâmica de alta vazão foi gerada para os meses de setembro, outubro e 

novembro de 2004. 

No processo de criação das bases hidrodinâmicas, também foram consideradas as variações 

sazonais dos ventos atuantes na área de estudo. 

Os resultados das simulações probabilísticas mostraram que, durante o período de alta vazão, há 

maior probabilidade de o óleo ser transportado para fora do estuário, onde as correntes fluviais 

perdem intensidade e os efeitos de transporte passam a ser dominados pelas correntes e ventos 

atuantes na plataforma continental interna da região.  

Os limites dos contornos de probabilidade obtidos para o período de baixa vazão apresentaram, na 

região marinha, uma forma mais alongada para sul, em direção à Praia Brava. De maneira inversa, 

os limites dos contornos de probabilidade obtidos para o período de alta vazão apresentaram, na 

região marinha, uma forma mais alongada para norte, em direção à Praia de Navegantes. 

Devido ao toque e aderência do óleo nas margens, não foram observadas diferenças significativas 

nos limites de alcance do óleo para montante do ponto de risco. Para todas as simulações e 

considerando o tempo de parada adotado (60 h), não foram observadas ocorrências além da 

desembocadura do Rio Itajaí-Mirim. Entretanto, ficou clara a maior probabilidade de o óleo ser 

transportado para montante do ponto de risco quando o vazamento ocorre em período de baixa 

descarga fluvial. 

Os cenários determinísticos de pior caso foram selecionados com base nas condições 

hidrometeorológicas presentes no início do vazamento. 

As simulações determinísticas foram realizadas para ambos os volumes de pior caso considerados, 

com Óleo Combustível Marítimo Bunker C, para o ponto de risco localizado em frente à 

PORTONAVE, para os períodos de alta vazão e baixa vazão. 

Para as simulações determinísticas de alta vazão, foi selecionado um cenário cujo óleo é 

transportado para fora do estuário do Rio Itajaí-açu, em direção à Praia de Navegantes. 
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Para as simulações determinísticas de baixa vazão, foi selecionado um cenário cujo óleo percorre 

rapidamente uma grande área para norte, para montante do ponto de vazamento, em direção à foz 

do Rio Itajaí-Mirim. 

Os resultados das simulações determinísticas realizadas para o período de alta vazão mostraram 

que o óleo, ao ser transportado para fora do estuário, permanece na superfície com 40 % a 50 % do 

volume total derramado, até o último instante simulado (60 h). 

Para o caso simulado em período de baixa vazão, o volume de óleo na água torna-se insignificante 

após 9 h de simulação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um requisito fundamental para a implementação de uma resposta bem sucedida a um 

derramamento de óleo em ambiente marinho ou costeiro é a capacidade de mobilizar os recursos 

adequados para as regiões em risco antes de o produto atingir a costa. A chave fundamental para 

alcançar esse objetivo é conhecer o tempo necessário para o toque na costa, a localização e 

extensão das áreas atingidas, bem como o estado físico do óleo que chegará às regiões sensíveis. 

Os modelos de deriva de óleo são as ferramentas ideais para apoiar operações de combate a 

derramamentos, dando informações sobre a trajetória e destino de hidrocarbonetos no ambiente 

marinho, o impacto na costa e as propriedades físicas do óleo. 

No presente documento são apresentados os procedimentos de implementação e os resultados 

dos modelos hidrodinâmico e de dispersão de óleo, utilizados para a simulação de cenários 

hipotéticos de derramamentos ocorrendo no interior do estuário do Rio Itajaí-açu (SC), nas 

proximidades da PORTONAVE. 

As simulações de deriva de mancha de óleo foram conduzidas nos modos probabilístico e 

determinístico, com critérios de parada e volume definidos de acordo com a legislação nacional que 

rege a atividade, principalmente a Resolução CONAMA 293, Resolução CONAMA 398 e IT 

ELPN/IBAMA no. 023/02, que versa sobre as diretrizes para a apresentação da modelagem 

hidrodinâmica e de óleo no mar no contexto do licenciamento ambiental. 

A modelagem hidrodinâmica foi realizada com o Delft3D-Flow, modelo numérico desenvolvido pela 

Deltares, na Holanda, considerado uma das ferramentas mais avançadas na atualidade para 

simulação de ambientes oceânicos, costeiros, estuarinos e fluviais. Para o presente estudo, o 

modelo hidrodinâmico foi calibrado com dados de maré e correntes medidos a aproximadamente 

50 m do trapiche do CEPSUL-IBAMA, entre 6 de julho e 4 de agosto de 2008. 

Para a simulação da trajetória e destino do óleo derramado, foi utilizado o modelo OSIS (“Oil Spill 

Information System”), desenvolvido pela British Maritime Technology (BMT) em conjunto com o 

Warren Spring Laboratory, do Reino Unido. O OSIS é utilizado mundialmente por uma variedade de 

usuários finais, incluindo diversas organizações de resposta a derramamentos, como a UK Marine 
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Pollution Control Unit (MPCU), órgãos governamentais (por exemplo, Oman) e companhias de 

petróleo, tais como Shell, British Petroleum, Total e Maxus. 

1.1 ÁREA DE ESTUDO 

O Terminal Portuário de Navegantes (PORTONAVE) está localizado na margem esquerda do Rio 

Itajaí-açu, no litoral centro-norte do Estado de Santa Catarina, a aproximadamente 80 km da capital 

Florianópolis, nas seguintes coordenadas geográficas: 26° 53’ 45” S e 48° 39’ 44” O. 

O Rio Itajaí-Açu é o rio mais importante do Vale do Itajaí e forma-se no município de Rio do Sul, 

pela confluência do Rio Itajaí do Sul com o Rio Itajaí do Oeste. Seus maiores afluentes pela margem 

esquerda são o Rio Itajaí do Norte (na divisa de Lontras e Ibirama), o Rio Benedito (em Indaial) e 

o Rio Luís Alves (em Ilhota). No município de Itajaí, pouco antes da foz no Oceano Atlântico - mais 

precisamente 8 km - o Rio Itajaí-Açu recebe as águas do principal afluente pela margem direita, 

o Rio Itajaí-Mirim. 

 
Figura 1: Vista parcial do Rio Itajaí-açu com detalhe nas proximidades do Terminal Portuário de Navegantes 

(retângulo vermelho). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Itaja%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Itaja%C3%AD_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Itaja%C3%AD_do_Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Itaja%C3%AD_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lontras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ibirama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Benedito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indaial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Lu%C3%ADs_Alves
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhota
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itaja%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Itaja%C3%AD-Mirim
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2. CARACTERIZAÇÃO METEOROLÓGICA, OCEANOGRÁFICA E HIDROLÓGICA 

2.1 PADRÕES DE MARÉS E CORRENTES 

A hidrodinâmica do estuário do Rio Itajaí-açu está diretamente relacionada às variações das marés 

astronômicas oceânicas e à descarga fluvial, que se alternam no domínio dos movimentos de água, 

da mistura de massas de água e na distribuição de sal e sedimentos ao longo do sistema. O regime 

regional de marés astronômicas é caracterizado como do tipo misto, predominantemente semi-

diurno com desigualdades de alturas para as preamares e baixa-mares consecutivas, apresentando 

Número de Forma de 0,4. A altura média da maré é de 0,8 m, com máximas de 1,2 m durante 

períodos de sizígia, e níveis mínimos de 0,3 m durante períodos de quadratura, caracterizando um 

regime de micro-marés (SCHETTINI, 2002). 

O padrão da onda de maré na porção estuarina é significativamente influenciado pelos 

constituintes de água rasa devido à plataforma continental adjacente ser rasa e larga, e ainda pela 

recortada linha de costa. A Diretoria de Hidrografia e Navegação fornece 32 constituintes 

harmônicos da maré para a região do Porto de Itajaí, sendo 14 destes caracterizados como 

compostos e de água rasa. A importância desses últimos é verificada no padrão de variação do nível 

de água estuarino durante períodos de quadratura, quando ocorrem quatro preamares e quatro 

baixa-mares em um dia (SCHETTINI, 2002). Segundo Schettini et al. (1997), o comportamento da 

progressão da maré até 8 km da desembocadura foi avaliado como síncrono para um período de 

baixa descarga fluvial, indicando baixa fricção e a uniformidade do canal neste trecho; há um atraso 

de fase de 20 min em relação à desembocadura e a celeridade da onda é de 9,5 m/s. A maré 

propaga-se até Blumenau, distante aproximadamente 70 km da desembocadura do estuário, 

apresentando ali oscilações da ordem de 0,15 m durante períodos de sizígia. 

A FEMAR (Fundação Estudos do Mar) fornece, para a estação maregráfica de Itajaí (Porto), 29 

constantes harmônicas de maré, apresentadas na Tabela 1. 

O padrão no campo de velocidades de corrente de maré é bastante regular durante períodos de 

descarga fluvial próxima da média, com períodos definidos de enchente e vazante até 12 km da 

desembocadura do estuário. Durante as fases de enchente e vazante o escoamento instantâneo é 

unidirecional, ocorrendo inversão de correntes na coluna de água após as estofas de preamar e 
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baixa-mar. Durante esses períodos podem ocorrer gradientes verticais em torno de 0,6 m/s (em 

condições de sizígia). Durante condições de baixas descargas as correntes de maré máximas 

chegam a 0,9 m/s e 0,4 m/s durante os períodos de sizígia e quadratura, respectivamente. Sob 

condições de descarga elevada, a velocidade de corrente é controlada diretamente pela vazão, 

podendo atingir valores superiores a 2 m/s. 

Tabela 1: Constantes harmônicas de maré para a estação maregráfica de Itajaí (Porto). 

COMPONENTE AMPLITUDE (H) cm FASE (g) graus (°) 

Sa 4,2 056 

Ssa 5,2 092 

Mm 1,9 045 

Mf 6,1 170 

Msf 4,3 276 

Q1 3,2 053 

O1 10,4 077 

M1 0,5 242 

P1 2,1 127 

K1 6,1 137 

J1 0,2 137 

OO1 0,3 073 

MNS2 0,4 091 

2N2 1,4 132 

MU2 1,5 117 

N2 4,3 146 

NU2 0,6 187 

M2 23,2 069 

L2 1,7 075 

T2 0,4 234 

S2 15,7 066 

K2 5,2 060 

MO3 2,8 336 

M3 4,2 176 

MK3 1,6 076 

MN4 2,4 067 

M4 5,7 116 

SN4 0,5 141 

MS4 3,9 205 

MHHW 107 cm acima do NR 

MHLW 21 cm acima do NR 

MLHW 85 cm acima do NR 

MLLW 15 cm acima do NR 

Nível Médio 57 cm acima do NR 

 

A distribuição de sal no estuário apresenta padrão altamente estratificado, com as isohalinas 

distribuídas quase na horizontal, apresentando na maior parte do tempo uma distribuição do tipo 

cunha salina. A extensão da intrusão de sal é explicada na sua maior parte (em torno de 70 %) pelas 

variações na descarga fluvial (SCHETTINI; TRUCOLLO, 1999a,b). Os 30 % restantes são devido à co-

oscilação da maré astronômica e, possivelmente, pela interação estuário-plataforma. Isso é possível 
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divido à altura média da maré astronômica não ultrapassar 0,8 m, onde a combinação de marés de 

sizígia e sobre-elevações excepcionais do nível oceânico podem elevar o nível de água estuarino e 

modificar o padrão de circulação (SCHETTINI; TRUCOLLO, 1999b). A influência da salinidade ocorre, 

no entanto, até a altura do município de Ilhota, junto à foz do Rio Luis Alves, cerca de 30 km à 

montante da desembocadura (SCHETTINI et al., 2006). 

Os eventos de flutuação da descarga fluvial no estuário do Rio Itajaí-açu não somente alteram o 

nível de água estuarino e a distribuição de sal, mas também a taxa de material particulado e 

dissolvido em suspensão. Em condições de descarga em torno de 300 m3/s, a penetração da água 

marinha alcança 18 km a montante da barra. Com o aumento da descarga para valores superiores a 

1.000 m3/s, a água salgada é totalmente expulsa da bacia estuarina. 

2.2 DESCARGA FLUVIAL 

O valor médio mensal da descarga fluvial do Rio Itajaí-açu é de 228 ± 282 m3/s, com valores 

mínimos e máximos de 17 m3/s e 5390 m3/s, respectivamente, sendo que a máxima vazão 

registrada ocorreu durante o evento de El Niño de 1984 (SCHETTINI, 2002). Estes valores foram 

calculados com registros que cobrem o período de 1934 até 2004 para a estação linimétrica de 

Indaial. Esta estação está localizada a 90 km da desembocadura, que representa uma área de 

captação e 11.110 km2, ou aproximadamente 70 % de toda a bacia hidrográfica (SCHETTINI, 2002). 

A descarga média mensal apresenta dois picos de máximas vazões ao longo do ano, fevereiro, 285 ± 

285 m3/s, e em outubro, 309 ± 192 m3/s, e dois picos de mínima, em abril, 164 ± 110 m3/s, e em 

dezembro, 185 ± 124 m3/s. 

Os valores de descarga médios mensais apresentam alta variabilidade, demonstrando que o regime 

hidrológico do Rio Itajaí-açu é consideravelmente variável ao longo do tempo, tanto em termos 

sazonais quanto em termos interanuais ou até decadais (SCHETTINI, 2002). Segundo o autor, as 

frequências das médias mensais apresentam uma distribuição unimodal, o que reflete a relativa 

baixa descarga do rio durante a maior parte do tempo, inferior ao valor médio, com ocorrência de 

pulsos esporádicos em função da precipitação na bacia hidrográfica. No entanto, a resposta do 

estuário aos eventos de grande precipitação é rápida, e possui uma duração em torno de 2 a 3 dias. 

O regime fluvial é mais bem interpretado considerando baixas descargas fluviais durante a maior 
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parte do tempo (< 150 m3/s), com picos de descarga que ultrapassam 1.000 m3/s. Os períodos de 

baixa descarga entre os pulsos de alta duram em média 11 dias, porém podem ocorrer períodos de 

baixa descarga com mais de 120 dias de duração (SCHETTINI; CARVALHO, 1998). 

2.3 REGIME DE VENTOS 

 O regime de ventos e as condições do tempo na região do estuário do Rio Itajaí-açu são 

influenciados por processos atmosféricos de escalas temporais e espaciais diferentes.  Durante o 

ano, predominam os ventos úmidos provenientes do quadrante norte, principalmente o nordeste, 

originados na borda oeste do sistema semi-fixo de alta pressão atmosférica, denominado de 

Anticiclone do Atlântico Sul (AAS), que cobre boa parte do Oceano Atlântico Sul na região 

subtropical. Estes ventos amenos são característicos para a região durante todo o ano devido à 

grande escala espacial deste sistema, o qual atua em toda a costa leste e sul do Brasil. Este sistema 

é perturbado quase semanalmente pela passagem de sistemas frontais originados pelo encontro da 

massa de ar fria do Anticiclone Móvel Polar (AMP), que migra sobre a região de sudoeste para 

nordeste a partir de altas latitudes, e da massa de ar quente da AAS. A entrada quase que periódica 

das frentes frias e quentes que compõem o sistema frontal modifica significativamente a circulação 

atmosférica em Santa Catarina em função da proximidade da zona de geração dos ciclones 

extratropicais. 

Durante a passagem de uma frente fria sobre a região ocorrem alterações nas condições 

predominantes do tempo, passando de quente e úmido com o transporte da massa de ar tropical 

pelos ventos amenos de nordeste, para frio e seco com o transporte da massa de ar polar pelos 

ventos de sul, mais fortes. No período que antecede a entrada da frente fria, a direção 

predominante do vento começa a girar no sentido anti-horário a partir do vento de nordeste 

chegando aos ventos de oeste, com aumento nas suas intensidades. São observadas rajadas de 

ventos nesse período, com significativa variação nas suas direções. Durante o domínio da frente fria 

são observados ventos do quadrante sul (pincipalmente de sudoeste) de forte intensidade, e 

aumento nos índices de precipitações, com chuvas caracteristicamente do tipo convectivas. O 

retorno do vento ao quadrante norte (principalmente de nordeste) ocorre em média 1 dia após a 

passagem do sistema pela região. A velocidade média de propagação do sistema frontal é de 500 
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km/dia, tendo uma duração média de 2 a 3 dias e um tempo consecutivo médio entre frentes de 6 

a 11 dias (STECH; LORENZZETTI, 1992). 

A velocidade dos ventos observados na região de Itajaí durante a estação inverno e verão, 

calculadas para o período de 1912 a 2003, são aproximadamente constantes, em torno de 5 km/h e 

6 km/h, respectivamente. Os valores mais significativos podem ocorrer com menor frequência e 

estão associados às baixas pressões atmosféricas dos ciclones extratropicais. Em escalas diárias os 

ventos locais de brisas de terra e de mar também podem ter uma contribuição significativa no 

regime de ventos. Na região do estuário do Rio Itajaí-açu, estes ventos transversais à costa (na 

direção oeste-leste), e os ventos de vale-montanha que sopram ao longo do vale, somam a maior 

parte da energia cinética do vento, maior inclusive que os ventos longitudinais à costa, de direção 

norte-sul. 

Na Tabela 2 são apresentados os valores médios mensais de velocidade e direção do vento (dados 

climatológicos normais), fornecidos pela EPAGRI1 e CIRAM2 para a estação meteorológica de Itajaí, 

localizada nas coordenadas geográficas 26° 57' 01” S e 48° 45' 41” O, a 5 m de altitude. A data de 

abertura da estação foi em 04/08/1980 e a atualização desta informação ocorreu em 31/12/2009. 

 

Tabela 2:  Valores médios mensais de velocidade e direção do vento (dados climatológicos normais), 
fornecidos pela EPAGRI e CIRAM para a estação meteorológica de Itajaí, localizada nas coordenadas 

geográficas 26° 57' 01” S e 48° 45' 41” O, a 5 m de altitude. 

Meses 
Velocidade do Vento 

(m/s) média 
Velocidade do Vento 

(km/h) média 
Direção do Vento 
1ª predominância 

Direção do Vento 
2ª predominância 

JAN. 2.1 7.56 NE SO 
FEV. 1.8 6.48 SO NE 

MAR. 1.8 6.48 SO NE 
ABR. 1.7 6.12 SO NE 
MAI. 1.7 6.12 SO NE 
JUN. 1.6 5.76 SO NE 
JUL. 1.6 5.76 SO NE 

AGO. 1.7 6.12 NE SO 
SET. 1.9 6.84 NE SO 
OUT. 2 7.2 NE SO 
NOV. 2.1 7.56 NE SE 
DEZ. 2 7.2 NE N 

                                                           
1
 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. 

2
 Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina. 
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3. COMPILAÇÃO, PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

Nesta fase do estudo são apresentados os resultados do processo de compilação, processamento, 

análise e interpretação dos dados oceanográficos, meteorológicos e hidrológicos disponíveis para a 

região, os quais foram utilizados para (1) caracterização do ambiente e entendimento dos principais 

processos atuantes; (2) calibração do modelo hidrodinâmico e (3) fornecer as condições de 

contorno para os modelos implementados. 

3.1 DADOS DE MARÉ E CORRENTES 

Os dados de maré e correntes analisados foram coletados com um Perfilador Acústico de Correntes 

(ADCP) fundeado no canal estuarino do Rio Itajaí-açu, em frente ao cais do CEPSUL - IBAMA, entre 

os dias 11 de julho de 2008 e 31 de julho de 2008, nas seguintes coordenadas geográficas:  

26,9084° S e 48,651° O (Figura 2). Informações sobre os dados analisados são fornecidas por 

Benevides et al. (2011). 

 

 
Figura 2: Localização do Perfilador Acustico de Correntes (ADCP) fundeado no canal estuarino do Rio Itajaí-

açu, em frente ao cais do CEPSUL - IBAMA, entre os dias 11 de julho de 2008 e 31 de julho de 2008, nas 
seguintes coordenadas geográficas: 26,9084° S e 48,651° O. 
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Na Figura 3 é apresentada a maré total (painel superior), maré meteorológica (painel central) e 

maré astronômica (painel inferior) dos dados medidos. A maré meteorológica foi separada do 

registro através da utilização de um filtro passa-baixa do tipo Godin (A25
2A24/(25224)) (EMERY; 

THOMSON, 2001). 

 

 
Figura 3: Maré total (painel superior), maré meteorológica (painel central) e maré astronômica (painel 

inferior) medida no interior do estuário do Rio Itajaí-açu, nas seguintes coordenadas geográficas: 26,9084° S 
e 48,651° O. 

 
 

Na Figura 4 é apresentado o espectro de potência da maré medida no interior do estuário do Rio 

Itajaí-açu, através do qual é possível identificar a energia contida em cada banda de frequência, 

dada em ciclos por dia (cpd). 
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Figura 4: Espectro de potência da maré medida no interior do estuário do Rio Itajaí-açu, nas seguintes 

coordenadas geográficas: 26,9084° S e 48,651° O. 
 

 

Conforme pode ser observado na Figura 4, a maior parte da energia das marés no interior do 

estuário do Rio Itajaí-açu está contida na banda de frequência de 2 ciclos por dia (semi-diurna), 

seguida, em ordem de magnitude, pelos picos de 1, 4 e 3 cpd, respectivamente. A energia presente 

na mais baixa frequência (1 ciclo a cada 8 ou 9 dias) está associada a eventos meteorológicos 

atuantes na região (passagem de sistemas frontais), que conforme apresentado na Figura 3 (painel 

central), geraram variações de até ±0,2 m durante o período de medição. 

Na Figura 5 são apresentadas as séries temporais das componentes u (azul) e v (vermelho) da 

corrente medida pelo perfilador acústico, integrada na vertical. 
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Figura 5: Componentes u (azul) e v (vermelho) da corrente medida em frente ao cais do CEPSUL - IBAMA, nas 

seguintes coordenadas geográficas: 26,9084° S e 48,651° O. 

 

As correntes no interior do estuário são fortemente moduladas pelas marés. Neste ponto de 

medição, a componente u (E-O) da corrente apresenta magnitude semelhante à componente v (N-

S), evidenciando um fluxo preferencial na direção do eixo principal do canal (NO-SE), provocado 

pelos efeitos de maré vazante e enchente. 

O escoamento bidirecional da corrente no ponto de medição pode ser observado no diagrama 

polar de ocorrências apresentado na Figura 6, no qual a barra de cor representa o número de 

observações e os círculos concêntricos a magnitude da corrente. Neste diagrama é notável que as 

correntes de maré vazante possuem maior intensidade que as correntes de maré enchente. As 

máximas correntes de maré vazante observadas possuem valores de aproximadamente 0,75 m/s. 
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Figura 6: Diagrama polar de ocorrências dos dados de corrente medidos em frente ao cais do CEPSUL - 
IBAMA, nas seguintes coordenadas geográficas: 26,9084° S e 48,651° O (convenção vetorial). 

 

 

Na Figura 7 é apresentado o diagrama vetorial progressivo (DVP) da corrente medida. No DVP é 

realizada a integração do conjunto de vetores individuais de correntes (“pseudo-deslocamentos”), 

plotando a cauda do posterior à cabeça do anterior, para todo o período de interesse. Correntes 

residuais ou médias vetoriais de longo prazo são facilmente visíveis no DVP. Na Figura 7, a cruz 

representa a origem e os pontos em vermelho indicam o final de 24 horas de integração. 

O DVP elaborado para os dados coletados no Rio Itajaí indica que as correntes residuais são 

orientadas para fora do estuário, evidenciando o fluxo de vazante mais intenso que o de enchente. 

Na Figura 8 é apresentado o espectro de potencia da corrente medida.   
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Figura 7: Diagrama vetorial progressivo da corrente medida em frente ao cais do CEPSUL - IBAMA, nas 

seguintes coordenadas geográficas: 26,9084° S e 48,651° O. 
 

 

 
Figura 8: Espectro de potência da corrente medida em frente ao cais do CEPSUL - IBAMA, nas seguintes 

coordenadas geográficas: 26,9084° S e 48,651° O. 
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Conforme pode ser observado na Figura 8, a maior parte da energia das correntes no interior do 

sistema está contida na banda de frequência de 2 ciclos por dia (semi-diurna), seguida, em ordem 

de magnitude, pelos picos de 1, 4 e 3 cpd. 

A energia de mais baixa frequência associada a efeitos meteorológicos não aparece de forma 

marcante no espectro de correntes. 

3.2 DADOS DE VENTO 

Os dados de vento analisados foram obtidos do programa de reanálise do NCEP/NOAA para o 

período compreendido entre 1° de janeiro de 1970 e 31 de dezembro de 2010. Na Figura 9 é 

apresentada a rosa dos ventos elaborada a partir desse conjunto de informações. 

 

 
Figura 9: Rosa dos ventos elaborada a partir dos dados de reanálise do programa NCEP para o período de 

1970 a 2010 (convenção meteorológica). 
 

 

Os ventos predominantes, para essa região, são provenientes de ENE, E e ESE. Os ventos de maior 

intensidade são provenientes de SSE, S, SSO e SO. 
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3.3 DADOS DE VAZÃO 

Dados de descarga fluvial do Rio Itajaí-açu foram obtidos da Agência Nacional de Águas (ANA), para 

a estação linimétrica de Indaial.   

Para caracterização do regime hidrológico do rio, foram analisados os dados disponíveis para o 

período compreendido entre janeiro de 1929 e dezembro de 2004. 

Na Figura 10 é apresentada a série temporal da descarga fluvial média mensal entre 1929 e 2004 

(painel superior esquerdo), médias das descargas médias mensais com intervalos superior e inferior 

do desvio padrão (painel superior direito), máxima vazão diária observada, por mês (painel inferior 

esquerdo) e mínima vazão diária observada, por mês (painel inferior direito). 

 

 
Figura 10: Série temporal da descarga fluvial média mensal entre 1929 e 2004 (painel superior esquerdo), 

médias das descargas médias mensais e intervalo superior e inferior do desvio padrão (painel superior 
direito), máxima vazão diária observada, por mês (painel inferior esquerdo) e mínima vazão diária 

observada, por mês (painel inferior direito). 

 

Os meses de outubro e fevereiro possuem as mais altas vazões médias. O mês de abril possui a 

mais baixa vazão média. 
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4. MODELAGEM HIDRODINÂMICA 

4.1 DESCRIÇÃO DO MODELO DELFT3D-FLOW 

O modelo Delft3D-Flow é um programa de simulação multidimensional (2D e 3D) dos processos 

hidrodinâmicos (e de transporte), que calcula o fluxo não-estacionário e os fenômenos de 

transporte resultantes de forçantes oceânicas, meteorológicas ou fluviais, em grades retilíneas ou 

curvilineares, ajustadas ao contorno. 

A equação vertical de momento é reduzida à relação de pressão hidrostática e as acelerações 

verticais são assumidas como sendo pequenas em relação à aceleração da gravidade. Isso faz com 

que o Delft3D-Flow seja adequado para a predição de fluxos em mares rasos, áreas costeiras, 

estuários, lagos, rios e lagoas. 

A equação de momento nas direções x e y são dadas por: 
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onde: 

  = profundidade  

  = força de Coriolis 

     = componentes x e y de forças externas  

    = velocidades integradas na vertical (m/s)  

   = densidade da água  

  = de viscosidade turbulenta (m2/s) 

  = variação do nível d’água acima do plano de referência (m)  

  = aceleração da gravidade (m/s) 
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        = componentes de rugosidade do fundo 

A equação da continuidade integrada na vertical é dada por: 

 

  

  
 
 (   ) 

  
 
 (   ) 

  
   

 

No Delft3D-Flow, o conjunto de equações diferenciais parciais, em combinação com um conjunto 

apropriado de condições iniciais e de fronteira para níveis d’água e velocidades horizontais, é 

resolvido através do método de diferenças finitas. 

O modelo possui um longo histórico de bem sucedidas aplicações em ambientes estuarinos ao 

redor do mundo e foi extensivamente validado através de experimentos de campo e laboratório.  

4.2 DISCRETIZAÇÃO DO DOMÍNIO DE CÁLCULO E BATIMETRIA 

A grade numérica criada para resolver os processos de circulação no interior do estuário do Rio 

Itajaí-açu e plataforma interna adjacente possui 741x329 elementos de cálculo, com resolução 

espacial de 35x35 m (Figura 11 e Figura 12). A grade implementada representou um compromisso 

entre os objetivos do projeto, a manutenção da capacidade computacional a níveis razoáveis e a 

descrição dos processos hidrodinâmicos mais relevantes para a região de interesse (forçados pela 

maré, vazão fluvial e ventos). 

Os dados de profundidade foram obtidos através da digitalização dos valores de batimetria das 

cartas náuticas da DHN3. Para a região do Rio Itajaí, os pontos digitalizados foram extraídos da carta 

náutica número 1801 (Figura 13). A essas informações, foram agregados os dados batimétricos de 

detalhe coletados para a área do canal de navegação, fornecidos pela contratante. O conjunto de 

dados de batimetria foi interpolado para projeção na grade numérica do modelo. 

 

 

                                                           
3
 Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil. 
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Figura 11: Grade numérica criada para a região do estuário do Rio Itajaí-açu e plataforma interna adjacente. 

 
 
 

 
Figura 12: Detalhe da grade numérica nas proximidades da PORTONAVE (retângulo vermelho). 
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Figura 13: Carta náutica 1801 da Diretoria de Hidrografia e Navegação, com detalhe no baixo estuário do Rio 

Itajaí-açu e plataforma interna adjacente. 
 

4.3 DADOS DE ENTRADA E CALIBRAÇÃO DO MODELO HIDRODINÂMICO 

A calibração do modelo hidrodinâmico foi realizada a partir da comparação dos resultados das 

simulações com os dados de maré e corrente medidos em campo. 

Na fronteira oceânica aberta do modelo foram utilizadas como forçantes as constantes harmônicas 

de maré de Cabeçudas fornecidas por Truccolo et al. (2004), apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Constantes harmônicas de maré obtidas em Cabeçudas. Fonte: Trucollo et al. (2004). 

Constituinte/Componente Amplitude (cm) Fase (graus) 

Q1 3,10 39,87 
O1 10,87 67,65 
P1 2,32 125,59 
K1 6,20 134,13 
N2 4,38 131,21 
M2 25,86 53,28 
S2 18,30 53,28 
K2 5,69 42,38 
M3 4,56 157,30 
M4 6,62 78,77 

MS4 3,08 172,17 
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O modelo foi executado em modo tridimensional (3D), com 10 camadas verticais, inicializado “a 

frio” (cold start), com valores de velocidade e nível iguais a zero. O tempo de estabilização foi de  

48 hs. 

O resultado satisfatório foi obtido com a utilização dos seguintes valores para os coeficientes de 

rugosidade do fundo e de viscosidade horizontal: 

 coeficiente de Chèzy: 65m0,5/s; 

 coeficiente de viscosidade turbulenta horizontal: 0,1 m2/s. 

A comparação entre os dados medidos e os resultados do modelo foi realizada a partir do cálculo 

do erro médio quadrático: 

 

 



n

i
ii OP

n
RMS
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21  

 

onde: P  = previsão e iO  = observação. 

 

Na Figura 14 são apresentadas as séries temporais de maré (painel superior), componente u (painel 

central) e componente v (painel inferior) das correntes, dos dados medidos (azul) e calculados pelo 

modelo (vermelho). Para a calibração foi extraída a camada superficial do modelo hidrodinâmico e 

comparada com a camada superficial da corrente medida com o ADCP. 
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Figura 14: Séries temporais de maré (painel superior), componente u (painel central) e componente v (painel 

inferior) dos dados medidos (azul) e calculados pelo modelo (vermelho). 

 

Conforme observado nos gráficos acima, o erro médio quadrático obtido entre o modelo e os dados 

medidos em campo foi inferior a 7 % para a maré e para as componentes u e v da corrente.     

Na Figura 15 e Figura 16 são apresentados os campos instantâneos de corrente extraídos do 

modelo hidrodinâmico, para momentos de maré enchente e vazante, no baixo estuário do Rio 

Itajaí-açu. Na Figura 17 e Figura 18 são apresentados os campos instantâneos de corrente para 

momentos de maré enchente e vazante, nas proximidades da PORTONAVE. 

 



 

MODELAGEM NUMÉRICA DA HIDRODINÂMICA E DOS PROCESSOS DE 
DISPERSÃO DE ÓLEO NO INTERIOR DO ESTUÁRIO DO RIO ITAJAÍ-AÇÚ 
PARA CENÁRIOS DE DERRAMAMENTOS HIPOTÉTICOS OCORRENDO 

NAS PROXIMIDADES DA PORTONAVE 

Modelagem 
Hidrodinâmica 

 

 
 

22 

 
Figura 15: Campo instantâneo de correntes de maré enchente, no baixo estuário do Rio Itajaí-açu. 

 
 
 

 
Figura 16: Campo instantâneo de correntes de maré vazante, no baixo estuário do Rio Itajaí-açu. 
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Figura 17: Campo instantâneo de correntes de maré enchente, nas proximidades da PORTONAVE. 

 
 

 
Figura 18: Campo instantâneo de correntes de maré vazante, nas proximidades da PORTONAVE. 
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5. MODELAGEM DE ÓLEO 

5.1 DESCRIÇÃO DO MODELO OSIS 

Entre 1988 e 1994, o Warren Spring Laboratory, do Reino Unido, desenvolveu um conjunto de 

modelos com o objetivo de prever as consequências de uma série de calamidades ocorridas no 

mar. Os modelos desenvolvidos predizem a trajetória e o destino de óleos derramados, uma vasta 

gama de produtos químicos não-persistentes transportados a granel, produtos químicos 

persistentes e deriva de objetos flutuantes. Em abril de 1994 o Warren Spring Laboratory fundiu-se 

com AEA Technology (AEAT) e os modelos foram transferidos para o AEAT (Centro Nacional de 

Tecnologia Ambiental), onde continuaram a ser desenvolvidos. 

Atualmente, o modelo de deriva de óleo, o Oil Spill Information System (OSIS), é executado em 

ambiente Windows, em qualquer PC ou sistema compatível. O OSIS é o resultado de um 

desenvolvimento conjunto dessas instituições com a British Maritime Technology (BMT). Os outros 

modelos, denominados coletivamente Eurospill, são executados em ambiente DOS em um PC. 

O OSIS está disponível comercialmente e é usado por uma variedade de usuários finais, incluindo 

diversas organizações de resposta, como a UK Marine Pollution Control Unit (MPCU) e Oil Spill 

Response, órgãos do governo (por exemplo, Oman), e pelas companhias de petróleo, tais como 

Shell, British Petroleum, Total e Maxus na Indonésia. Todas as versões do Eurospill são usadas pelo 

MPCU e a versão de óleo e produtos químicos não-persistentes foi distribuída a todos os Estados 

Membros da Comunidade Européia. O OSIS é um sistema de modelos que pode ser utilizado em 

Planos de Contingência, Planos de Emergência com acompanhamento em tempo real, Planos de 

Emergência Individuais, Relatório de Controle Ambiental e Estudos de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) no Brasil e em qualquer região do mundo. 

O objetivo mais comum de um modelo de deriva de óleo ou vazamento de produto químico é o de 

prever a trajetória e o destino da mancha e é particularmente valioso quando uma indicação das 

áreas litorâneas ameaçadas é obtida. Uma mancha presente em mar aberto pode impactar o litoral 

a uma distância considerável do local de derrame, ou pode nunca chegar à costa. São muitos os 

fatores envolvidos, fazendo uma previsão rigorosa um processo complexo. Um modelo pode indicar 

o resultado mais provável de um derrame, auxiliando no sentido de alertar as autoridades 
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competentes para a limpeza das praias, manguezais e costões rochosos, a colocação de 

equipamentos de resposta no mar, em locais apropriados, ou mesmo sugerindo que nenhuma 

resposta é necessária. Também é importante na determinação da escala de resposta requerida e da 

quantidade e distribuição do óleo em uma mancha. 

No passado, os processos de dispersão e espalhamento de uma mancha foram considerados 

separadamente. Os trabalhos de Blokker (1964) e Fay (1971), modificados por Lehr et al. (1984), 

desenvolveram métodos para prever o espalhamento baseados em forças que atuam sobre o 

petróleo em si. Um regime de três fases foi proposto, com as fases dependendo das forças 

dominantes de espalhamento (gravidade e tensão superficial) e das forças de retardamento (inércia 

e viscosa). A técnica assume um espalhamento uniforme em todas as direções, dando, 

consequentemente, manchas circulares. Modificações de Lehr (op. cit.) para o método permitiram 

que a forma fosse alterada para algo mais realista, mas as hipóteses continuaram as mesmas. O 

movimento de uma mancha é adicionado à difusão, com parâmetros ambientais, como velocidade 

e direção do vento e velocidade e direção das correntes, simplesmente advectando toda a mancha 

da mesma forma. A simplicidade da abordagem levou à sua adoção generalizada, apesar de 

existirem poucas evidências concretas para sustentação das formulações. Dados observacionais 

foram limitados a estudos laboratoriais e em águas calmas e testes de mar posteriormente 

mostraram que o método é falho para condições típicas e reais. Problemas com a abordagem de 

Fay (1971) foram amplamente discutidos por Elliott et al. (1986). 

Mais recentemente, foi modelada a influência dos processos de difusão na superfície, na camada 

de cisalhamento, região na qual a turbulência domina a circulação, difusão e dispersão de 

poluentes. Esta abordagem permite ao modelo incluir, separadamente, a influência dos ventos, 

ondas e correntes de maré, melhorando sua validade em uma gama de condições ambientais. 

Ensaios no mar efetuados pelo Warren Spring Laboratory mostraram esta abordagem como sendo 

mais realística, com modelos capazes de simular o movimento e propagação de uma mancha de 

forma convincente. 

O modelo de transporte Eurospill e OSIS foi desenvolvido conjuntamente pelo Warren Spring 

Laboratory, Unit for Coastal and Estuarine Studies (University College North Wales) e Stazione 

Oceanografica (Itália). 
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A técnica convencional de modelagem poderia ser resolvida através de um método de diferenças 

finitas, a equação da difusão/advecção: 

 

C  + uC  + vC   + wC  =     (kh C) +   (kh C) +   (kv C ) +s - r 

                              t       x        y         z         x       x     y      y     z       z 
 

onde u, v e w são termos advectivos, Kh e Kv são coeficientes de difusão horizontal e vertical, 

respectivamente,  e s e r são termos fonte e sumidouro, respectivamente. No OSIS, no entanto, os 

diferentes termos são determinados a partir de um modelo de acompanhamento aleatório das 

partículas e de modelos de caracterização da compressibilidade dos fluidos (bulk properties 

models). 

Os processos físicos oceanográficos e meteorológicos modelados são considerados os processos 

mais importantes na simulação da advecção e difusão de um poluente no ambiente marinho. As 

ações de maré, ondas e ventos, juntamente com o efeito das correntes e turbulência são 

modeladas no OSIS e o movimento previsto, considerando a dispersão lateral e vertical de uma 

mancha, mostrou uma boa representação de processos reais, tal como observado após derrames 

acidentais e testes no mar realizados pelo WSL e AEAT. 

Os parâmetros oceanográficos são usados para construir um campo de velocidades tridimensional, 

no qual o movimento das parcelas individuais, que representam elementos da mancha, pode ser 

monitorado (rastreamento de partículas). Um elemento aleatório simulando a turbulência é 

aplicado, o qual pode aumentar ou diminuir a propagação de uma mancha (random walk). 

Evidências de que uma porção de óleo ou produto químico pode ser considerada como gotas 

individuais, que serão transportados pelas correntes e processos de turbulência na coluna d’água, 

foram fornecidas por Forrester (1986), que observou gotas de óleo embaixo de uma mancha a 

profundidades superiores a 20 m. Evidência adicional é proveniente do trabalho realizado com o 

uso de um sistema sonar (THORPE, 1984), que mostra que a penetração em profundidade (em 

metros) de bolhas de ar é igual à velocidade do vento (em m.s-1). Mais recentemente, medições de 

tamanhos de gotas de óleo in situ têm sido realizadas pelo WSL (LUNEL, 1993). 
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O OSIS foi projetado em uma configuração modular de forma que diferentes tipos de modelos, bem 

como um conjunto de ferramentas sofisticadas de dados ambientais, possam ser acoplados 

dependendo do problema e da situação em estudo. Através de sua interface gráfica, permite ao 

usuário a especificação dos cenários, animação das trajetórias, correntes e vento, importar e 

exportar dados ambientais, definição da grade computacional para qualquer área dentro do 

domínio, 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 OSIS inclui os seguintes módulos:  

Standard Spill Model – permite a simulação de um cenário de vazamento pontual sob um único 

conjunto de condições meteorológicas e oceanográficas;  

Draw Spill Model – permite a simulação da trajetória e intemperismo do óleo a partir de uma 

dimensão horizontal inicial conhecida. 

Backtrack Model – possibilita que um vazamento seja rastreado de forma reversa no tempo, para 

que sua fonte seja identificada;  

Floating Object – permite a predição de trajetória de um objeto flutuante sob um conjunto de 

condições meteorológicas e oceanográficas. 

Adicionalmente, dois módulos estocásticos são disponíveis: 

Stochastic Wind Rose Model – permite a simulação de um cenário de vazamento pontual sob 

diferentes condições meteorológicas e oceanográficas prováveis (definidas a partir da porcentagem 

de ocorrência de diferentes intensidades e direções do vento); 

Stochastic Time Series Model – permite a simulação de um cenário de vazamento pontual sob um 

número especificado de cenários, selecionados randomicamente a partir de uma série temporal de 

condições meteorológicas e oceanográficas variáveis. 
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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 espessura do óleo versus o 

tempo. O modelo estima a variação temporal da espessura da mancha e o balanço da massa de 

óleo ou a quantidade de óleo sobre a superfície do mar, na coluna de água, evaporado e na costa 

versus o tempo. Os processos de transformações biogeoquímicas no modelo incluem dispersão, 

evaporação, entranhamento, dispersão natural e emulsificação. 

Utilizando-se o OSIS em modo estocástico (ou probabilístico), é possível considerar a variabilidade 

das forçantes ambientais no deslocamento da mancha. As múltiplas trajetórias simuladas são 

utilizadas para a produção de curvas de contorno, demonstrando a probabilidade da presença de 

óleo em cada ponto da área de estudo. As probabilidades de presença de óleo e tempo de 

deslocamento da mancha podem ser correlacionadas a recursos naturais armazenados no banco de 

dados (SIG), de forma a auxiliar na avaliação de impactos ambientais em termos da probabilidade 

de o óleo atingir recursos importantes. 

5.2 DADOS DE ENTRADA, PONTOS DE RISCO E VOLUMES 

Cada cenário de simulação é caracterizado por um conjunto de dados de entrada e parâmetros do 

modelo: 

√ localização geográfica do ponto de derrame; 

√ duração do derrame; 

√ volume derramado; 

√ tipo de óleo; 

√ duração da simulação; 

√ opções de resposta (e.g. dispersantes); 

√ campo de correntes; 

√ arquivo de dados meteorológicos; 

 

Para este estudo, o ponto de risco simulado está localizado em frente ao Terminal da PORTONAVE, 

na margem esquerda do Rio Itajaí-açu. As coordenadas geográficas do ponto de vazamento são 

apresentadas na Tabela 4. A localização do ponto é apresentada na Figura 19. 
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Tabela 4: Coordenadas geográficas (WGS 84) do ponto de risco. 

PONTO DE RISCO SIMULADO LATITUDE LONGITUDE 

PR – PORTONAVE 26° 53' 58,85" S 48° 39' 52,52" O 

 

Para os cenários simulados, a hipótese acidental é de colisão da maior embarcação a operar no 

local, gerando fissura no casco e vazamento de óleo combustível. 

 
Figura 19. Localização do ponto de risco (PR), em frente à PORTONAVE. 

 

Os volumes utilizados nas simulações foram definidos de acordo com a Resolução CONAMA4 nº 

398/08: 

 
a. Pequeno: 8 m³; 

b. Médio: 200 m³, 

c. Pior Caso 1: 4.480,15 m³, 

d. Pior Caso 2: 8.960,30 m³. 

 

 

                                                           
4
 Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
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Para os cenários simulados com volume de 8 m³ e 200 m³, o vazamento foi considerado 

instantâneo. Para os volumes de pior caso, foi considerado o vazamento total ao longo de 1 h. 

O volume de pior caso 1 foi definido como 50% do volume do tanque de combustível da maior 

embarcação que opera na PORTONAVE.  O volume de pior caso 2 foi definido como o volume total 

do tanque da maior embarcação que opera na PORTONAVE. 

5.3 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO SELECIONADO 

As simulações para vazamentos hipotéticos ocorrendo na PORTONAVE foram realizadas com Óleo 

Combustível Marítimo tipo Bunker C. 

5.4 CRITÉRIO DE PARADA ADOTADO NAS SIMULAÇÕES 

O critério de parada adotado nas simulações foi o tempo de 60 h para o acompanhamento da 

mancha de óleo (tempo máximo para a disponibilização de recursos de contenção/limpeza no local 

da ocorrência da descarga especificados na Resolução CONAMA nº 398/08). 

Não foi adotado nenhum corte de espessura do óleo para as simulações e não foi considerado o 

uso sistemas de contenção ou dispersantes. 

5.5 SIMULAÇÕES PROBABILÍSTICAS  

As simulações no modo probabilístico consideram a variabilidade das forçantes ambientais e as 

simulações de comportamento do óleo derramado são realizadas através da variação aleatória do 

início do vazamento, dentro do período de tempo para o qual se dispõe de informações 

meteorológicas e oceanográficas do local. 

Para as simulações probabilísticas de derramamentos hipotéticos ocorrendo no interior do estuário 

do Rio Itajaí-açu, foram gerados campos de correntes característicos das estações de baixa e alta 

vazão fluvial. 

A seleção dos períodos foi feita com base na análise estatística dos dados de descarga disponíveis 

(Figura 10). A base hidrodinâmica de baixa vazão foi gerada para março, abril e maio de 2004. A 

base hidrodinâmica de alta vazão foi gerada para setembro, outubro e novembro de 2004 (Figura 

20). 
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No processo de criação das bases hidrodinâmicas, também foram consideradas as variações 

sazonais dos ventos atuantes na região. 

 

 
Figura 20: Vazão média diária do Rio Itajaí-açu no ano de 2004. Dados obtidos na Agencia Nacional de Águas 

(ANA) para a estação de Indaial. 
 

 

Na Figura 21 é apresentado o diagrama stick plot dos valores médios diários de dados de vento 

(NCEP) para o período de 1° de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 (convenção vetorial), 

utilizados nas simulações. 
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Figura 21: Diagrama stick plot dos valores médios diários de dados de vento (NCEP) para o período de 1° de 

janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 (convenção vetorial). 
 

Na Figura 22 é apresentada a rosa dos ventos elaborada para o período característico de baixa 

vazão (março, abril e maio de 2004). Na Figura 23 é apresentada a rosa dos ventos elaborada para o 

período característico de alta vazão (setembro, outubro e novembro de 2004). 
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Figura 22: Rosa dos ventos elaborada a partir dos dados do NCEP para o período representativo de baixa 

vazão (março, abril e maio de 2004) - convenção meteorológica. 
 

 

 
Figura 23: Rosa dos ventos elaborada a partir dos dados do NCEP para o período representativo de alta 

vazão (setembro, outubro e novembro de 2004) - convenção meteorológica. 
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Para que se pudesse incorporar a variabilidade dessas forçantes, foi realizada, com o modelo OSIS, 

uma série de 500 simulações para cada cenário probabilístico. 

Na Tabela 5 são apresentados os cenários probabilísticos simulados. A terminologia adotada para 

identificações dos cenários é apresentada a seguir: 

 BUNKERC indica o tipo de óleo simulado; 

 BV e AV indicam os períodos sazonais considerados (baixa vazão e alta vazão, 

respectivamente). 

Tabela 5: Cenários considerados nas simulações probabilísticas de derrames de óleo. 

CENÁRIO PRODUTO 
VOLUME 

(m
3
) 

DURAÇÃO DO 
VAZAMENTO 

ESTAÇÃO 
TEMPO 

(H) 

BUNKERC _8_BV 
Óleo 

Marítimo 
Bunker C 

8 1 hora Baixa Vazão 60 

BUNKERC _8_AV 
Óleo 

Marítimo 
Bunker C 

8 1 hora Alta Vazão 60 

BUNKERC_200_BV 
Óleo 

Marítimo 
Bunker C 

200 1 hora Baixa Vazão 60 

BUNKERC _200_AV 
Óleo 

Marítimo 
Bunker C 

200 1 hora Alta Vazão 60 

BUNKERC_PC1_BV 
Óleo 

Marítimo 
Bunker C 

4480,15 1 hora Baixa Vazão 60 

BUNKERC_PC1_AV 
Óleo 

Marítimo 
Bunker C 

4480,15 1 hora Alta Vazão 60 

BUNKERC_PC2_BV 
Óleo 

Marítimo 
Bunker C 

8960,30 1 hora Baixa Vazão 60 

BUNKERC_PC2_AV 
Óleo 

Marítimo 
Bunker C 

8960,30 1 hora Alta Vazão 60 
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5.6 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES PROBABILÍSTICAS DE DERRAME DE ÓLEO 

Nesta etapa do estudo são apresentados os resultados das simulações probabilísticas de derrame 

de óleo para a região do Rio Itajaí-açu, para cada cenário simulado e descrito na Tabela 5. 

Da Figura 24 até a Figura 47 são apresentados os contornos de probabilidade de presença de óleo 

na área de estudo, considerando cada período de condições meteorológicas, oceanográficas e 

hidrológicas, bem como os diferentes volumes derramados (8 m3, 200 m3, 4.480,15 m3 e  

8.960,30 m3). 
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Figura 24: Cenário BUNKERC _8_BV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento de 

8 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de baixa vazão. 
 
 
 
 

  
Figura 25: Cenário BUNKERC_8_BV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento de 
8 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de baixa vazão (vista 

do mar em perspectiva). 
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Figura 26: Cenário BUNKERC_8_BV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento de 
8 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de baixa vazão (vista 

de terra em perspectiva). 
 
 

 

  
Figura 27: Cenário BUNKERC_8_AV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento de 

8 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de alta vazão. 
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Figura 28: Cenário BUNKERC_8_AV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento de 
8 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de alta vazão (vista do 

mar em perspectiva). 
 
 
 
 

  
Figura 29: Cenário BUNKERC_8_AV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento de 
8 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de alta vazão (vista de 

terra em perspectiva). 
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Figura 30: Cenário BUNKERC_200_BV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 
de 200 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de baixa vazão. 

 
 
 
 

  
Figura 31: Cenário BUNKERC_200_BV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 
de 200 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de baixa vazão 

(vista do mar em perspectiva). 
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Figura 32: Cenário BUNKERC_200_BV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 
de 200 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de baixa vazão 

(vista de terra em perspectiva). 
 
 
 
 

  
Figura 33: Cenário BUNKERC_200_AV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 

de 200 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de alta vazão. 

 
 
 
 
 

 



 

MODELAGEM NUMÉRICA DA HIDRODINÂMICA E DOS PROCESSOS DE 
DISPERSÃO DE ÓLEO NO INTERIOR DO ESTUÁRIO DO RIO ITAJAÍ-AÇÚ 
PARA CENÁRIOS DE DERRAMAMENTOS HIPOTÉTICOS OCORRENDO 

NAS PROXIMIDADES DA PORTONAVE 

Modelagem de Óleo 

 

 
 

41 

  
Figura 34: Cenário BUNKERC_200_AV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 

de 200 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de alta vazão 
(vista do mar em perspectiva). 

 
 

 
 

  
Figura 35: Cenário BUNKERC_200_AV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 

de 200 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de alta vazão 
(vista da terra em perspectiva). 
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Figura 36: Cenário BUNKERC_PC1_BV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 

de 4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de baixa 
vazão. 

 
 
 
 

  
Figura 37: Cenário BUNKERC_PC1_BV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 

de 4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de baixa 
vazão (vista do mar em perspectiva). 
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Figura 38: Cenário BUNKERC_PC1_BV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 

de 4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de baixa 
vazão (vista de terra em perspectiva). 

 
 
 
 

  
Figura 39: Cenário BUNKERC_PC1_AV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 

de 4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de alta 

vazão. 
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Figura 40: Cenário BUNKERC_PC1_AV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 

de 4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de alta vazão 
(vista do mar em perspectiva). 

 
 
 

 

  
Figura 41: Cenário BUNKERC_PC1_AV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 

de 4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de alta vazão 
(vista da terra em perspectiva). 
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Figura 42: Cenário BUNKERC_PC2_BV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 
de 8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de baixa 
vazão. 
 
 
 
 

  
Figura 43: Cenário BUNKERC_PC2_BV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 

de 8690,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de baixa 
vazão (vista do mar em perspectiva). 
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Figura 44: Cenário BUNKERC_PC2_BV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 

de 8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de baixa 
vazão (vista de terra em perspectiva). 

 
 
 
 

  
Figura 45: Cenário BUNKERC_PC2_AV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 

de 8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de alta 

vazão. 
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Figura 46: Cenário BUNKERC_PC2_AV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 

de 8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de alta vazão 
(vista do mar em perspectiva). 

 
 
 
 

  
Figura 47: Cenário BUNKERC_PC2_AV. Contornos de probabilidade da presença de óleo para um vazamento 

de 8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, ocorrendo na PORTONAVE, no período de alta vazão 
(vista da terra em perspectiva). 
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Os resultados das simulações probabilísticas mostraram que, durante o período de alta vazão, há 

maior probabilidade de o óleo ser transportado para fora do estuário, onde as correntes fluviais 

perdem intensidade e os efeitos de transporte passam a ser dominados pelas correntes e ventos 

atuantes na plataforma continental interna da região. 

Os limites dos contornos de probabilidade obtidos para o período de baixa vazão apresentaram, na 

região marinha, uma forma mais alongada para sul, em direção à Praia Brava. De maneira inversa, 

os limites dos contornos de probabilidade obtidos para o período de alta vazão apresentaram, na 

região marinha, uma forma mais alongada para norte, em direção à Praia de Navegantes. 

Devido ao toque e aderência do óleo nas margens, não foram observadas diferenças significativas 

nos limites de alcance do óleo para montante do ponto de risco. Para todas as simulações e 

considerando o tempo de parada adotado (60 h), não foram observadas ocorrências além da 

desembocadura do Rio Itajaí-Mirim. Entretanto, ficou clara a maior probabilidade de o óleo ser 

transportado para montante do ponto de risco quando o vazamento ocorre em período de baixa 

descarga fluvial. 

5.7 SIMULAÇÕES DETERMINÍSTICAS DE PIOR CASO 

Os cenários determinísticos de pior caso foram selecionados com base nas condições 

hidrometeorológicas presentes no início do vazamento. 

Para as simulações determinísticas de alta vazão, foi selecionado um cenário cujo óleo é 

transportado para fora do estuário do Rio Itajaí-açu, em direção à Praia de Navegantes.  

Para as simulações determinísticas de baixa vazão, foi selecionado um cenário cujo óleo percorre 

rapidamente uma grande área para norte, para montante do ponto de vazamento, em direção à foz 

do Rio Itajaí-Mirim. 

As simulações determinísticas foram realizadas para ambos os volumes de pior caso considerados, 

com Óleo Combustível Marítimo Bunker C, para o ponto de risco localizado em frente ao Terminal 

da PORTONAVE, para os períodos de alta vazão e baixa vazão. 

Da Figura 48 até Figura 84 são apresentados os resultados das simulações determinísticas de pior 

caso para cada cenário descrito. O acompanhamento da evolução do óleo na água é observado a 

partir da trajetória das partículas simuladas. Os locais de toque na costa são apresentados como 
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pontos vermelhos. A localização do centroide da mancha de óleo (centro de gravidade), a cada 

passo de tempo de simulação, é apresentada por uma cruz vermelha. A trajetória do centroide é 

apresentada como uma linha vermelha. 

 

 
Figura 48: BUNKERC_PC1_BV_1h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 1 
hora do início do vazamento. 
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Figura 49: BUNKERC_PC1_BV_2h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 2 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 50: BUNKERC_PC1_BV_3h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 3 
horas do início do vazamento. 
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Figura 51: BUNKERC_PC1_BV_4h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 4 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 52: BUNKERC_PC1_BV_5h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 5 
horas do início do vazamento. 
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Figura 53: BUNKERC_PC1_BV_6h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 6 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 54: BUNKERC_PC1_BV_7h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 7 
horas do início do vazamento. 
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Figura 55: BUNKERC_PC1_BV_8h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 8 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 56: BUNKERC_PC1_BV_9h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 9 
horas do início do vazamento. 
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Figura 57: BUNKERC_PC1_AV_2h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 2 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 58: BUNKERC_PC1_AV_4h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 4 
horas do início do vazamento. 
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Figura 59: BUNKERC_PC1_AV_6h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 6 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 60: BUNKERC_PC1_AV_8h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 8 
horas do início do vazamento. 
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Figura 61: BUNKERC_PC1_AV_12h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 12 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 62: BUNKERC_PC1_AV_18h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 18 
horas do início do vazamento. 
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Figura 63: BUNKERC_PC1_AV_24h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 24 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 64: BUNKERC_PC1_AV_36h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 36 
horas do início do vazamento. 
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Figura 65: BUNKERC_PC1_AV_48h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 48 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 66: BUNKERC_PC1_AV_60h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

4480,15 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 60 
horas do início do vazamento. 
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Figura 67: BUNKERC_PC2_BV_1h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 1 
hora do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 68: BUNKERC_PC2_BV_2h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 2 
horas do início do vazamento. 
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Figura 69: BUNKERC_PC2_BV_3h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 3 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 70: BUNKERC_PC2_BV_4h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 4 
horas do início do vazamento. 
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Figura 71: BUNKERC_PC2_BV_5h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 5 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 72: BUNKERC_PC2_BV_6h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 6 
horas do início do vazamento. 
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Figura 73: BUNKERC_PC2_BV_7h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 7 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 74: BUNKERC_PC2_BV_8h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 8 
horas do início do vazamento. 
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Figura 75: BUNKERC_PC2_BV_9h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de baixa vazão, após 9 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 76: BUNKERC_PC2_AV_2h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 2 
horas do início do vazamento. 

 



 

MODELAGEM NUMÉRICA DA HIDRODINÂMICA E DOS PROCESSOS DE 
DISPERSÃO DE ÓLEO NO INTERIOR DO ESTUÁRIO DO RIO ITAJAÍ-AÇÚ 
PARA CENÁRIOS DE DERRAMAMENTOS HIPOTÉTICOS OCORRENDO 

NAS PROXIMIDADES DA PORTONAVE 

Modelagem de Óleo 

 

 
 

64 

 
Figura 77: BUNKERC_PC2_AV_4h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 4 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 78: BUNKERC_PC2_AV_6h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 6 
horas do início do vazamento. 
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Figura 79: BUNKERC_PC2_AV_8h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 8 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 80: BUNKERC_PC2_AV_12h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 12 
horas do início do vazamento. 
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Figura 81: BUNKERC_PC2_AV_18h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 18 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 82: BUNKERC_PC2_AV_24h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 24 
horas do início do vazamento. 
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Figura 83: BUNKERC_PC2_AV_48h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 48 
horas do início do vazamento. 

 
 
 

 
Figura 84: BUNKERC_PC2_AV_60h. Simulação determinística de pior caso, para um vazamento de  

8960,30 m3 de Óleo Combustível Marítimo Bunker C, na PORTONAVE, para o período de alta vazão, após 60 
horas do início do vazamento. 
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Os resultados das simulações determinísticas realizadas para o período de alta vazão mostraram 

que o óleo, ao ser transportado para fora do estuário, permanece na superfície com 40 % a 50 % do 

volume total derramado, até o último instante simulado (60 h). 

Para o caso simulado em período de baixa vazão, o volume de óleo na água torna-se insignificante 

após 9 h de simulação. 

Da Figura 85 até a Figura 88 são apresentados os gráficos de balanço de massa do óleo ao longo do 

período de simulação, para cada volume de pior caso simulado e para cada cenário de condição 

ambiental. 
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Figura 85: Cenário BUNKERC_PC1_BV. Gráfico de balanço de massa. 

 
 

 
Figura 86: Cenário BUNKERC_PC1_AV. Gráfico de balanço de massa. 
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Figura 87: Cenário BUNKERC_PC2_BV. Gráfico de balanço de massa. 

 
 

 
Figura 88: Cenário BUNKERC_PC2_AV. Gráfico de balanço de massa. 
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6. CONCLUSÕES 

No presente documento foram apresentados os procedimentos de implementação e os resultados 

do modelo hidrodinâmico e de dispersão de óleo, utilizados para a simulação de cenários 

hipotéticos de derramamentos ocorrendo no interior do estuário do Rio Itajaí-açu (SC), nas 

proximidades do Terminal Portuário de Navegantes (PORTONAVE). 

As simulações de deriva de mancha de óleo foram conduzidas nos modos probabilístico e 

determinístico, com critérios definidas de acordo com a legislação nacional que rege a atividade, 

principalmente a Resolução CONAMA 293, Resolução CONAMA 398 e IT ELPN/IBAMA no. 023/02, 

que versa sobre as diretrizes para a apresentação da modelagem hidrodinâmica e de óleo no mar 

no contexto do licenciamento ambiental. 

Os resultados das simulações probabilísticas mostraram que, durante o período de alta vazão, há 

maior probabilidade de o óleo ser transportado para fora do estuário, onde as correntes fluviais 

perdem intensidade e os efeitos de transporte passam a ser dominados pelas correntes e ventos 

atuantes na plataforma continental interna da região.  

Os limites dos contornos de probabilidade obtidos para o período de baixa vazão apresentaram, na 

região marinha, uma forma mais alongada para sul, em direção à Praia Brava. De maneira inversa, 

os limites dos contornos de probabilidade obtidos para o período de alta vazão apresentaram, na 

região marinha, uma forma mais alongada para norte, em direção à Praia de Navegantes. 

Devido ao toque e aderência do óleo nas margens, não foram observadas diferenças significativas 

nos limites de alcance do óleo para montante do ponto de risco. Para todas as simulações e 

considerando o tempo de parada adotado (60 h), não foram observadas ocorrências além da 

desembocadura do Rio Itajaí-Mirim. Entretanto, ficou clara a maior probabilidade de o óleo ser 

transportado para montante do ponto de risco quando o vazamento ocorre em período de baixa 

descarga fluvial. 

Os resultados das simulações determinísticas realizadas para o período de alta vazão mostraram 

que o óleo, ao ser transportado para fora do estuário, permanece na superfície com 40 % a 50 % do 

volume total derramado, até o último instante simulado (60 h). 
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Para o caso simulado em período de baixa vazão, o volume de óleo na água torna-se insignificante 

após 9 h de simulação. 

Ressalta-se que nas simulações apresentadas neste estudo, não foram consideradas quaisquer 

medidas de resposta ou controle para os potenciais acidentes, tais como o uso de barreiras ou 

dispersantes. 
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