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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente Plano de Emergência Individual – PEI tem como objetivo atender às 

exigências da Resolução CONAMA N° 398/08, no que se refere ao controle 

planejamento para situações de emergência relacionadas a incidentes com 

poluição por óleos originados em portos organizados, instalações portuárias ou 

terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, 

refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares. No 

presente caso, este PEI atende às atividades operacionais da Portonave S/A - 

Terminais Portuários de Navegantes, situada no Município de Navegantes, em 

Santa Catarina. 

 

O Terminal Portuário de Navegantes, empreendimento idealizado e administrado 

pela PORTONAVE S/A, é uma empresa formada pela Triunfo Participações e 

Investimentos – TPI e pela Backmoon Investments Inc. Sua instalação mudou 

não só o panorama físico do Município de Navegantes, mas também o seu perfil 

socioeconômico, que acompanhou esta “repaginação” que tem no layout a 

modernidade. Navegantes, que em 2006 recebeu 240 novas empresas, viu esse 

número se elevar em 2007 para 2.527, conforme dados da Prefeitura Municipal. 

O resultado desse crescimento foi a geração de 419% a mais de novas vagas de 

emprego (tomando-se como referenciais os números registrados no ano 

anterior), segundo a unidade local do Sistema Nacional de Empregos (SINE, 

2007).  

 

A implantação deste moderno terminal teve início em outubro de 2005 sendo 

suas obras concluídas em agosto de 2007, dentro do cronograma estipulado. 

Com investimentos direcionados, que totalizaram 423 milhões de reais, esse 

empreendimento transformou, até aqui, a margem esquerda do rio Itajaí-Açu 

(PORTONAVE, 2009). Este terminal conta com um espaço físico de 270 mil 

metros quadrados de retroárea total, além do cais de 900 metros de 

comprimento e 11,3 metros de calado, três berços de atracação aptos a 

receberem navios de até 280 metros de comprimento; equipamentos de 

avançada tecnologia, muitos sem similares em Santa Catarina; e uma área 

administrativa com 8.650,00 m² numa edificação de quatro andares, local que 
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disponibiliza espaços para os órgãos intervenientes (Receita Federal, Ministério 

da Agricultura e Despachantes, entre outros), inseridos à rotina de um porto. As 

atividades operacionais deste empreendimento portuário iniciaram em 18 de 

outubro de 2007, com ênfase para as cargas frigorificadas que têm na empresa 

ICEPORT S/A seu armazém de estocagem com capacidade para abrigar até 20 

mil toneladas de cargas, construído ao lado da retroárea do terminal. 

 

A apresentação deste Plano de Emergência Individual - PEI está vinculada à 

solicitação da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina - FATMA através do 

Ofício N° 531/12/CODAM CFI, relacionado ao Processo de Licenciamento 

Ambiental N° DIV/00093/CVI. 

 



 

CAPÍTULO II 

 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO 
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2. IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

2.1. Dados Gerais 

 

Nome: PORTONAVE S/A - Terminais Portuários de Navegantes 

CNPJ: 01.335.341/0001-80 

Cadastro Técnico Federal IBAMA: 1809430 

Endereço: Rua Aníbal Gaya n°. 707, Centro 

Município: Navegantes / SC CEP: 88.375-000 

Telefone Geral: (47) 2104-3300 Fax: (47) 2104-3301 

Home Page: http://www.portonave.com.br/ 

 

2.2. Estrutura Organizacional da PORTONAVE 

 

Diretor Superintendente Administrativo:  

Osmari de Castilho Ribas 

E-mail: ocastilho@portonave.com.br  

Telefone: 47 2104-3358 

 

Diretoria Técnica / Operacional 

Renê Duarte e Silva Júnior 

Email: rduarte@portonave.com.br  

Telefone: 47 2104-3358 

 

Departamento Jurídico 

Diego de Paula 

Email: dpaula@portonave.com.br 

Telefone: 47 2104-3388 
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2.3. Estrutura Organizacional do PEI  

 

Coordenador das Ações de Resposta a Derramamentos de Óleo 

Nome: Eng. Gabriel José Bueno Telles 

Departamento de Segurança 

Cargo: Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Telefones: (47) 2104-3499 / (47) 8802-3538 

Email: gtelles@portonave.com.br  

 

1º Substituto do Coordenador do PEI 

Nome: Regis Chrystian da Silva 

Departamento de Segurança 

Cargo: Técnico de Meio Ambiente 

Telefones: (47) 2104-3498 / (47) 8867-0301 

Email: rsilva@portonave.com.br  

 

2º Substituto do Coordenador do PEI 

Nome: Jonathan Cristian dos Santos 

Departamento de Segurança 

Cargo: Técnico de Meio Ambiente 

Telefones: (47) 2104-3343 / (47) 8867-0185 

Email: jsantos@portonave.com.br  

 

2.4. Situação e Localização 

 

O Município de Navegantes está localizado no litoral Nordeste (setor II) do 

Estado de Santa Catarina (DIEHL & HORN FILHO, 1996), na margem esquerda 

do curso inferior do rio Itajaí-Açu, sendo que a sua área urbana está situada na 

região de sua foz. Encontra-se em uma das mais importantes regiões do ponto 

de vista socioeconômico de Santa Catarina, 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. Juntamente com o Município de Itajaí, 
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constituem o maior porto pesqueiro do Brasil, o terceiro mais importante polo da 

construção naval do País, além do mais importante complexo portuário de Santa 

Catarina. 

 

O complexo portuário da foz do rio Itajaí-Açu, onde se localiza o Porto 

Organizado de Itajaí, está estruturado em ambas as margens do rio, nas sedes 

dos municípios de Itajaí e Navegantes. Ambos os municípios estão localizados no 

litoral centro-norte de Santa Catarina, tendo como marco geográfico a latitude 

de 27º 35’ 48’’S e longitude 48º 32’ 57’’W de Greenwich. 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 Camboriú, e a leste, pelo Oceano Atlântico. Como característica 

geográfica importante observa-se que as cidades de Itajaí e Navegantes 

localizam-se 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 – ANAEEL (dados diários obtidos entre 1934 e 1997), e de 270 m3/s, 

segundo Schettini et al. (1998). 

 

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 
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Fazenda, que nada mais era do que um meandro do rio segmentado na sua 

margem direita pela implantação de guias correntes. 

 

O Porto de Navegantes está na margem esquerda do rio Itajaí-Açu, no Município 

de Navegantes, e possui uma área total com cerca de 270.000 m2, em uma 

região onde estão instalados vários terminais pesqueiros, assim como estaleiros, 

na rua Anibal Gaya, bairro Centro (Figura 1). 

 

O acesso ao sítio do empreendimento 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. 
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Figura 1. Localização do PORTONAVE S/A, Município de Navegantes, SC. 
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2.4.1. Acessos à Área da Empresa PORTONAVE S/A 

 

2.4.1.1. Acessos Rodoviários 

 

O acesso rodoviário ao empreendimento 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 (Figura 2).  

 

Além deste principal acesso 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, um pela 

pela avenida Santos Dumont, atingido-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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Figura 2. Principais vias de acesso terrestre à área do PORTONAVE S/A, Município de Navegantes (SC). 
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2.4.1.2. Acesso Marítimo 

 

O acesso hidroviário ao empreendimento PORTONAVE S/A se dá através do canal 

de navegação e acesso ao complexo portuário do rio Itajaí-Açu (Figura 3). 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 

(Terminal Portuário Trocadero, Poly Terminais e TEPORTI – Terminal Portuário de 

Itajaí), além de haver projetos em instalação de outros terminais portuários. 

 

Ao longo deste trecho do canal de navegação do baixo e médio estuário do rio 

Itajaí-Açu existe uma série de estaleiros instalados em operação, onde se 

destacam o Estaleiro Itajaí S/A, o Estaleiro Navship e o Estaleiro Detroit. Além 

destes estaleiros, existem ainda aproximadamente mais 20 outros pequenos 

estaleiros dedicados a construção de embarcações pesqueiras, de madeira e aço, 

assim como alguns estaleiros dedicados à fabricação de embarcações de lazer. 

 

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. 
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Figura 3. Acesso marítimo e hidrovário a Portonave, de acordo com a Carta Náutica Nº 1801 da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do Brasil. 
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2.4.1.3. Acessos Aeroportuários 

 

O acesso aéreo ao empreendimento se dá através do Aeroporto Internacional de 

Navegantes, situado a menos de dois quilômetros do empreendimento (Figura 

4), 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 120 quilômetros 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 80 quilômetros do empreendimento, com tempo médio de 

deslocamento de uma hora e quinze minutos (01h15min) em automóvel. 

 

AEROPORTO INTERNACIONAL MIN. VICTOR KONDER – NAVEGANTES 

 

Endereço: Rua Manoel Leopoldo Rocha, 1.297 – Navegantes / SC  

Distância ao centro de Navegantes: 12 km 

Distância até o empreendimento PORTONAVE S/A: 6 km 

Telefone: (47) 3342-9200 

Fax: (47) 3342-9224 

Administração: INFRAERO 

Coordenadas: 26º 52’ 48,04” Sul / 048º 38’ 58,31” Oeste 

Área total: 680.633,30 m² 

Área de pátio: 20.276 m² 

Pista: 1.701 x 45 m 
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AEROPORTO INTERNACIONAL HERCÍLIO LUZ – FLORIANÓPOLIS 

 

Endereço: Rod. Dep. Diomício Freitas, 3393 – Carianos – Florianópolis / SC 

Distância ao centro de Navegantes: 126 km 

Distância até o empreendimento PORTONAVE S/A: 123 km 

Telefone: (48) 3331-4000 

Fax: (48) 3331-4111 

Administração: INFRAERO 

Coordenadas: 27º 39’ 56,74” Sul / 048º 32’ 25,00” Oeste 

Área total: 9.086.589 m² 

Área de pátio: 20.187 m² 

Pistas: 2.300 x 45 m e 1.500 x 45 m 

 

AEROPORTO LAURO CARNEIRO DE LOYOLA - JOINVILLE 

Endereço: Avenida Santos Dumont, 9000 – Aventureiro – Joinville / SC 

Distância ao centro de Navegantes: 102 km 

Distância até o empreendimento PORTONAVE S/A: 99 km 

Telefone: (47) 3417-4000 

Gerência: INFRAERO 

Coordenadas: 26º 13’28”Sul / 048º 47’50” Oeste 

Área total: 818.218,95 m² 

Área de pátio: 15.010 m² 

Pista: 1.640 x 45 m 
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Figura 4. Principais acessos aeroviários ao empreendimento PORTONAVE S/A.  



 

 

CAPÍTULO III 

 

CENÁRIOS AMBIENTAIS 
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3. CENÁRIOS AMBIENTAIS 

 

3.1. Identificação e Avaliação dos Riscos 

 

O empreendimento PORTONAVE S/A representa um terminal multimodal, que 

opera principalmente cargas conteinerizadas secas e frigorificadas. Importante 

destacar que, dentre as atividades desempenhadas, não há estoque de óleo e 

derivados para abastecimento de embarcações, tampouco procede-se a retirada 

de óleos usados. Caso haja necessidade deste tipo de operação, as embarcações 

são deslocadas até área autorizada pelos órgãos competentes, onde permanece 

fundeada. Cabe esclarecer que, neste caso, a operação é realizada sob a 

responsabilidade do armador.  

 

Por outro lado, o empreendimento conta com unidade de estocagem de óleos 

lubrificantes e fluídos hidráulicos, empregados na manutenção dos equipamentos 

de carga que operam na área primária: empilhadeiras, reach stackers, dentre 

outros. Esta manutenção se dá no interior do empreendimento, em área 

adequada (oficina mecânica) para este fim, contando com sistemas de contenção 

e separação (caixas SAO) para o caso de vazamentos acidentais. O 

empreendimento conta ainda com um posto de abastecimento de combustíveis, 

destinado ao atendimento dos caminhões e outros veículos que demandam óleo 

diesel. 

 

Deste modo, mesmo que não haja estocagem de óleo e/ou abastecimento de 

embarcações, o que poderia representar um volume significativo, ainda assim a 

PORTONAVE S/A pode se tornar cenário de acidentes que levem ao lançamento 

de óleos e derivados no rio Itajaí-Açu e, consequentemente, nas áreas 

adjacentes, podendo chegar até a região costeira.  

 

3.1.1. Identificação dos Riscos por Fontes 

 

A identificação dos riscos por fontes é baseada na relação de tanques, 

equipamentos, operações de carga e descarga, navios-tipo e outras fontes 
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potenciais de derramamento de óleo. Assim, os principais elementos apontados 

na Resolução CONAMA Nº 398/08, cuja ocorrência é identificada nas 

dependências da PORTONAVE são: 

 

1. Tanques e reservatórios: 

 

Identificação do 
tanque ou 

reservatório 

Tipo de tanque 
ou reservatório 

Tipos de 
óleos 

estocados 

Capacidade 
máxima de 
estocagem 

(m³) 

Data e 
causas de 
acidentes 
anteriores 

Tanque do Pit de 
abastecimento  

Aéreo com 
contenção 
secundária 

Óleo diesel 15 

Sem 
registros no 
empreendi-

mento 

Tanque móvel de 
abastecimento 

Aéreo com chapa 
dupla Óleo diesel 20 

Sem 
registros no 
empreendi-

mento 
Depósito de óleos 
lubrificantes e 
fluídos hidráulicos 
da oficina mecânica 
(para uso interno) 

Área descoberta 
com sistema de 
contenção (calhas 
e caixas de 
retenção) 

15W40 
(motor) 10 

Sem 
registros no 
empreendi-

mento 

Depósito de óleos 
lubrificantes e 
fluídos hidráulicos 
da oficina mecânica 
(para descarte) 

Área descoberta 
com sistema de 
contenção (calhas 
e caixas de 
retenção) 

Óleos 
diversos 

(hidráulico, 
motor, 

redutor, etc.) 

5 

Sem 
registros no 
empreendi-

mento 

 

2. Outras fontes potenciais de derramamento: 

 

Tipo de fonte ou 
operação 

Tipo de óleo 
envolvido 

Volume de 
Pior Caso 

Data e causas de 
acidentes anteriores 

Navio 
Óleos bunker, 
diesel e 
lubrificantes 

4.992,85 Sem registros no 
empreendimento 

Equipamentos de 
movimentação de cargas 
na área primária:  
 STS: portêineres; 
 MHC: guindaste móvel de 

píer; 
 RTG: transtêineres para 

movimentação de 
contêineres; 

 RS: Reach Stacker; 
 EV; 
 TT: Terminal Tractor; 
 FLift 2,5 ton.  

Óleos diesel, 
lubrificantes,   Tabela 1  
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Figura 5. Modelo de equipamento STS, mais 
conhecido como portêiner. 

 Figura 6. Modelo de equipamento MHC, 
guindaste móvel de píer. 

   

 

 

 
Figura 7. Modelo de equipamento TT (Terminal 
Tractor). 

 Figura 8. Equipamento RS (reach 
stacker), também utilizado para 
movimentações de contêineres. 

   

 

 

 
Figura 9. Modelo de equipamento EV.  Figura 10. Equipamento RTG (transtêiner), 

utilizado para movimentação de contêineres 
na área primária do pátio. 
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Tabela 1. Referências de tipos e quantidades de óleos de equipamentos portuários. 

 
 

3.2. Hipóteses Acidentais 

 

Os cenários acidentais considerados mais significativos para as atividades 

operacionais do empreendimento PORTONAVE, no que se relaciona à Resolução 

CONAMA Nº 398/08, são os seguintes: 

 

 Cenário I – 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; 

 Cenário II – Vazamento de óleo na área primária do terminal proveniente 

da oficina mecânica e/ou no depósito de estocagem de óleo associado, ou a 

partir dos equipamentos em operação na área primária ou no cais; 

 Cenário III – Acidente no transbordo de tanques – falha na transferência 

nos tanques de óleo; 

 Cenário IV – Vazamento na retroárea devido a ruptura dos tanques de 

armazenagem; 

 Cenário V – Acidente com caminhão - tombamento ou colisão entre 

caminhões; e, 

 Cenário VI – Mancha de óleo órfã. 
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As hipóteses acidentais consideradas mais significativas através da Avaliação de 

Riscos realizada para as atividades operacionais do empreendimento 

PORTONAVE S/A estão listadas na Tabela 2, divididas por instalação, 

apresentando a tipificação da emergência e seus respectivos efeitos adversos. 

 
Tabela 2. Hipóteses acidentais mais expressivas para as atividades operacionais do 
empreendimento PORTONAVE S/A. 

Instalação Hipótese/Perigo 
Volume do 

Derramamento 
(m³) 

Destino do 
Produto 

Derramado 

Área primária 

Vazamento de óleo na oficina 
mecânica e/ou no depósito de 
estocagem de óleo associado. 

15  
(10 m³ de óleo 
novo + 5 m³ de 
óleo usado para 

descarte) 

Sistema de 
coleta e 

contenção 
(caixas SAO) 

Vazamento de óleo a partir dos 
equipamentos em operação na 
área primária. 

100 
Sistema de 

drenagem do 
pátio 

Cais 

Vazamento de óleo durante 
operações de carga e descarga 
por equipamentos no cais. 

63 Rio Itajaí-Açu 

Vazamento de óleo devido 
abalroamento de embarcações de 
apoio. 

48 Rio Itajaí-Açu 

Colisão entre caminhões com 
vazamento de óleo. 50 Rio Itajaí-Açu 

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: 

4.992,85 
Rio Itajaí-Açu 

Embarcações 
de Apoio 

Vazamento de óleo devido a 
abalroamento de embarcação de 
apoio. 

48 Rio Itajaí-Açu 

Vazamento de óleo devido a falha 
na transferência de óleo entre 
tanques. 

2,5 Rio Itajaí-Açu 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS 

PARA RESPOSTA 
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4. INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA RESPOSTA 

 

Este conjunto de informações se aplica à área do empreendimento, quando da 

ocorrência de situações que caracterizem um "Estado de Emergência”. Ele 

tem por objetivos estabelecer procedimentos a serem seguidos, durante Estados 

de Emergência, além de racionalizar os recursos envolvidos, visando minimizar a 

duração do evento. 

 

4.1. Sistemas de Alerta 

 

O Sistema de Alerta contra Derrames de Óleo contempla o uso de telefones fixos 

disponíveis nos locais das atividades, telefones celulares e transceptores VHF. Ao 

ser observado um derrame de óleo sobre o mar, todo colaborador, terceiro ou 

visitante entra em contato imediatamente o Centro de Controle Operacional de 

Segurança - CCOS, através dos seguintes contatos: 

 

 Rádio digital DTR 620 - canal GR-CCOS; 

 Rádio Analógico EP 450 - canal 08; 

 Celular - (47) 8864-2167; 

 Ramal interno - 3493; 

 Ligação externa - (47) 2104-3493. 

 

As condições de emergência, serão comunicadas para toda a Portonave por meio 

do sistema de alarme (sirenes localizadas em pontos estratégicos), mediante 

ordem do Coordenador do PEI. Para incêndio qualquer pessoa poderá acionar o 

sistema de alarme de incêndio por meio dos acionadores manuais localizados ao 

lado dos hidrantes internos. 

 

Após verificar no local (in situ) a extensão do incidente, o Coordenador do PEI 

autoriza ou não a ativação da Estrutura Organizacional de Resposta – EOR, e 

formaliza a situação de emergência. O Coordenador do PEI também deve 

comunicar o incidente aos demais terminais portuários do Porto Organizado de 

Itajaí e as embarcações atracadas. 
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4.2. Comunicação do Incidente 

 

Para a comunicação do incidente deverá ser respeitada a hierarquia descrita na 

Erro! Fonte de referência não encontrada. e contatadas as entidades que se 

seguem na Lista de Contatos no item 4.2.1. O alarme inicial dará início ao 

seguinte plano de chamada: 

 

a) Comunicação Inicial – Após o Alarme Inicial e acionamento da EOR, o 

Coordenador do PEI preencherá o modelo de Comunicação Inicial conforme 

Anexo 1. Essa comunicação será enviada para a Delegacia da Capitania dos 

Portos em Itajaí, FATMA, IBAMA, FUMAN e ANP. Além destas comunicações 

legais é recomendável comunicar o Alarme Inicial aos demais terminais da 

região. Estas comunicações poderão ser feitas através de telefone ou outros 

meios de comunicação ou ainda pessoalmente, porém, é recomendável que 

as comunicações sejam encaminhadas aos órgãos competentes por ofício. 

 

b) Comunicação de Acompanhamento – Em caso de acidentes de maiores 

proporções o Coordenador Geral de Resposta poderá determinar a elaboração 

de uma Comunicação de Acompanhamento, baseado no modelo da 

Comunicação Inicial para as mesmas autoridades informadas inicialmente. 

 

c) Comunicação de Encerramento – Após o encerramento das ações de 

emergência o Coordenador do PEI deverá fazer a Comunicação de 

Encerramento para os mesmos órgãos que receberam as informações sobre o 

acidente (Anexo 1). 

 

d) Relatório de Incidente Ambiental (RIA) – Um Relatório do Incidente 

(Anexo 1) deve ser preenchido e enviado ao IBAMA, em até trinta dias após o 

ocorrido. Ocasionalmente, em função da avaliação da gravidade do evento, 

uma cópia do RIA – Relatório de Incidente Ambiental será enviada para as 

demais instituições e órgãos que receberam a comunicação inicial. 
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4.2.1. Lista de Contatos 

 

Uma vez verificado o acidente/incidente caberá ao Coordenador do Plano de 

Emergência, por meio de assessor por ele designado, notificar a ocorrência do 

evento aos órgãos/entidades listados na Tabela 3. 

 

A comunicação inicial do incidente deverá ser feita aos Órgãos Ambientais 

Competentes (IBAMA, FATMA e a FUMAN), Capitania dos Portos e ao órgão 

regulador da indústria de Petróleo (ANP) com base no formulário de 

Comunicação Inicial do Incidente apresentado no Anexo 1.  
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Tabela 3. Lista de Contatos para Comunicação do Incidente. 
ÓRGÃO/ENTIDADE LOCAL TELEFONE ENDEREÇO Contato Eletrônico 

Diretor Superintendente Administrativo 
da Portonave - Osmari de Castilho 

Navegantes (47) 2104-3300 
Rua Anibal Gaya, 707, 

Centro, Navegantes, SC 
ocastilho@portonave.com.br 

Porto Organizado de Itajaí 
Superintendente - Antonio Ayres dos 
Santos Jr. 

Itajaí (47) 3341-8000 
Rua Blumenau, 05, CEP 

88.305-101, Centro, 
Itajaí, SC 

antonioayres@portoitajai.com.br 

 

Coordenador de Ações de Resposta - 
Engenheiro de Segurança do Trabalho: 
Gabriel José Bueno Telles 

Navegantes 
(47) 2104-3499 
(47) 8802-3538 

Rua Anibal Gaya, 707, 
Centro, Navegantes, SC gtelles@portonave.com.br 

1º Substituto - Téc. de Meio Ambiente: 
Regis Chrystian da Silva 

Navegantes 
(47) 2104-3498 
(47) 8867-0301 

Rua Anibal Gaya, 707, 
Centro, Navegantes, SC 

rsilva@portonave.com.br 

2º Substituto - Téc. de Meio Ambiente: 
Jonathan Cristian dos Santos 

Navegantes 
(47) 2104-3343 
(47) 8867-0185 

Rua Anibal Gaya, 707, 
Centro, Navegantes, SC 

jsantos@portoanve.com.br 

Órgãos Públicos/Autarquias/Entidades 
Capitania dos Portos Florianópolis (48) 3248-5500  secom@cpsc.mar.mil.br 

Delegacia da Capitania dos Portos de 
Itajaí 

Itajaí (47) 3348-0129 
Av. Prefeito Paulo Bauer, 
1055 - Centro - Itajaí - 

SC 
secom@dlitajai.mar.mil.br 

Corpo de Bombeiros  SC 193 - - 
Corpo de Bombeiros Navegantes (47) 3319-2702  3313sgt@cb.sc.gov.br 

Corpo de Bombeiros Itajaí (47) 3348-1621  33cmt@cb.sc.gov.br 

Policia Militar SC 190   

Policia Militar Itajaí (47) 3348-1302   

IBAMA 
Coordenação Geral de Emergências 
Ambientais - CGEMA/DIPRO 

Brasília 

(61) 3316-1070 
(61) 3316-1662 

Plantão: 
(61) 9909-4142 
(61) 9982-7080 

SCEN Trecho 2 - Ed. 
Sede, Brasília/DF. 

emergenciasambientais.sede@ibama.gov
.br 



PPOORRTTOONNAAVVEE  SS//AA    AACCQQUUAAPPLLAANN  

 
PPllaannoo  ddee  EEmmeerrggêênncciiaa  IInnddiivviidduuaall  ––  PPEEII    PPáággiinnaa  3311  ddee  8833  

ÓRGÃO/ENTIDADE LOCAL TELEFONE ENDEREÇO Contato Eletrônico 

Fax: 
(61) 3316-1229 

Superintendência do IBAMA em Santa 
Catarina 

Florianópolis 

(48) 3212-3300 
(48) 3212-3302 

Fax: 
(48) 3212-3351 

Avenida Mauro Ramos, nº 
1.113, Centro Caixa 

Postal 660, CEP: 88020-
301, Florianópolis, SC 

kleber.souza@ibama.gov.br 

Escritório Regional de Itajaí do IBAMA Itajaí 
(47) 3348-1204 
(47) 3348-2870 

Rua João Bauer, nº 135, 
Centro, CEP: 88301-500, 

Itajaí, SC 
carlos.mergen@ibama.gov.br 

FATMA Florianópolis 
(48) 3216-1700 

Fax: 
(48) 3216-1753 

Rua Felipe Schmidt, 485, 
CEP:83010-001, 
Florianópolis, SC 

fatma@fatma.sc.gov.br 

FATMA - CODAM Itajaí - Wagner 
Cleyton Fonseca 

Itajaí (47) 3246-5908  

Rua Modesto Fernandes 
Vieira, 01 - Térreo - Sala 
01 - Dom Bosco - CEP: 
88303-396 - Itajaí/SC 

itajai@fatma.sc.gov.br 

wagner@fatma.sc.gov.br 

Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade - ICMBio 

Florianópolis 
(48)3282-2617 
(48)3282-2163 

Rod. Mauricio Sirotsky 
Sobrinho, s/nº - km 02 

Jurerê 
www.icmbio.gov.br/ 

Defesa Civil SC 

Emergência: 
199 

Geral: 
(48) 4009-9816  
(48) 3244-0600 

Fax: 
(48) 4009-9877 

Av. Ivo Silveira nº 2320, 
Capoeiras, CEP: 88085-
001, Florianópolis, SC 

defesacivil@sdc.sc.gov.br 
gabinete@sdc.sc.gov.br 

Defesa Civil de Itajaí Itajaí (47) 3341-6199 
Av. Gov. Adolfo Konder, 

1.811, Itajaí, SC 
defesacivil@itajai.sc.gov.br 

Prefeitura Municipal de Navegantes Navegantes (47) 3342-9500 
Rua João Emílio, nº 100 - 
Centro - CEP: 88375-000, 

Navegantes, SC 

www.navegantes.sc.gov.br 
imprensa@navegantes.sc.gov.br 

Prefeitura Municipal de Itajaí Itajaí (47) 3341-6000 
Rua Alberto Werner, 100, 
CEP: 88304-053, Centro, 

Itajaí, SC 
www.itajai.sc.gov.br 
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ÓRGÃO/ENTIDADE LOCAL TELEFONE ENDEREÇO Contato Eletrônico 

Fundação do Meio Ambiente de 
Navegantes - FUMAN 

Superintendente: Paulo Mafra 

Navegantes (47) 3319-1089 
Rua João Emilio 263, 

Centro, Navegantes, SC 
 

Fundação do Meio Ambiente de Itajaí - 
FAMAI 

Itajaí 
(47) 3348-8031 
0800-6478031 

Rua XV de Novembro, 
215, Centro, Itajaí, SC, 

CEP: 88301-420 
 

Hospital de Navegantes Navegantes (47) 3342-2225 
Rua Natividade Costa, 
641, São Domingos, 

Navegantes, SC 
 

Hospital Marieta Konder 
Bornhausen 

Itajaí 
(47) 3249-9400 

Fax: 
(47) 3348-8946 

Av. Marcos Konder, nº 
1111, Centro, Itajaí, SC, 

CEP: 88301-303 
hmmkb@hospitalmarieta.com.br 

Órgão regulador da indústria de 
Petróleo (ANP – Escritório Central) 

Rio de Janeiro 
0800-970-0267 
(21) 2112-8100 

Av. Rio Branco, 65/ 12° 
ao 22° andar, Centro 

www.anp.gov.br 

Órgão regulador do transporte 
aquaviário - ANTAQ 

Brasília (61) 2029-6500 
SEPN - Quadra 514 - 
Conjunto "E" - Edifício 

ANTAQ 
www.antaq.gov.br 

Praticagem – Itajaí & Navegantes Pilots Itajaí (47) 3247-3200 
Av. Prefeito Paulo Bauer, 
957, Centro, Itajaí, SC, 

CEP: 88301-020 
www.itajaipraticos.com.br/ 

Empresas de Atendimento para Emergências Ambientais com Vazamento de Óleo 

CDA - Sul Itajaí (47) 3341-3590   

Ecosorb Itajaí (47) 3349-9567  bee.itajai@ecosorb.com.br 

HidroClean Proteção Ambiental Rio de Janeiro 
(21) 2138-2200 
0800 28 25326 

Rua Lauro Müller, 
116/2306 

Rio de Janeiro - RJ 
www.hidroclean.com.br 

Oceanpact Rio de Janeiro 
0800-601-7228 
(21) 3032-6700 

Rua da Glória, 306, 12º 
Andar, Gloria, Rio de 

Janeiro 
www.oceanpact.com 
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ÓRGÃO/ENTIDADE LOCAL TELEFONE ENDEREÇO Contato Eletrônico 

Terminais Portuários Privados com Estrutura de Resposta para Acidentes com Vazamento de Óleo 

Terminal Portuário de Itajaí- TEPORTI Itajaí 
(47) 3249-8000  

Fax: (47) 3249-8001 

Av. Nereu Ramos, 600 - 
Salseiros - Itajaí, SC, 

CEP: 88311-400 
www.teporti.com.br/ 

TROCADEIRO Terminal Portuário Itajaí (47) 3346-1355 

Rua Reinaldo 
Schmitausen, 109, 

Cordeiros, Itajaí, SC, 
CEP: 88310-000 

www.dalcoquio.com.br/terminal_portuari
o.cfm 

Poly Terminais Portuários S/A Itajaí (47) 2104-5788 

Rua José Luiz Marcelino, 
nº 1400, Bairro Murta, 
CEP: 88311-300, Itajaí, 

SC 

http://www.polyterminais.com.br/ 

Entidades/Empresas 

Aeroporto Internacional de 
Navegantes 

Navegantes 
(47) 3342-9200 

(47) 3342-1654 

Praça Mal. do Ar Eduardo 
Gomes s/nº Navegantes - 

SC CEP:88375-000 
 

Autopista Litoral Sul S.A. SC 0800-7251771   

Helisanta Táxi Aéreo Ltda. 
Balneário 
Camboriú 

(47) 3361-0880 

Av. Normando Tedesco, 
1366, Balneário 

Camboriú, CEP: 88330-
000, SC 

 

Ambiental Transportes de Resíduos 
Ltda. 

Itajaí 
(47) 3349-5622 (47) 

3248-8043 
 ambientalt@brturbo.com.br 

Momento Engenharia Ambiental Ltda. Blumenau 
(47) 3378-1414 

(47) 3378-1475 

Rua Paulo Litzemberger, 
1400, CP 3011, Distrito 

Vila Itoupava, CEP: 
89095-220, Blumenau, 

SC 

ambiental@momentoambiental.com.br 

ACQUAPLAN – Elaboração do PEI Baln. Camboriú (47) 3366-1400 
Rua Rui Barbosa, 372, 

sala 03, Praia dos Amores 
www.acquaplan.net 
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4.2.2. Definições Gerais do PEI 

 

São adotadas as seguintes definições: 

 

I - Órgão Ambiental Competente: órgão de proteção e controle ambiental do 

poder executivo federal, estadual, ou municipal, integrante do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA), responsável pelo licenciamento ambiental das 

atividades de indústrias, bem como pela fiscalização dessas unidades quanto às 

exigências previstas no referido licenciamento, no âmbito de suas competências. 

 

II – Instalação: toda área situada dentro dos limites do sítio (terreno) do Porto. 

 

III - Cenário Acidental: conjunto de situações e circunstâncias específicas de um 

incidente que venha a ocasionar danos à saúde, segurança (publico interno e/ou 

externo) e/ou ao meio ambiente, utilizado para o planejamento das ações de 

resposta. 

 

IV – Incidente de Poluição: descarga de qualquer das substâncias citada acima, 

decorrente de fato ou ação intencional ou acidental que ocasione dano ou risco 

de dano ao meio ambiente ou à saúde humana; 

 

V – Plano de Emergência Individual: documento, ou conjunto de documentos, 

que contenha as informações e que descreva os procedimentos de resposta da 

instalação a um incidente de poluição por qualquer substância, decorrente das 

atividades operacionais da Portonave; 

 

VI – Duto: conjunto de tubulações e acessórios utilizados para o transporte de 

fluídos. 

 

VII – Tanque: reservatório de líquidos, podendo ser de alvenaria, de metal ou 

plástico. 

 

VIII – Estado de Emergência: é a condição especial decorrente de anormalidades 

que possam provocar sérios danos a pessoas, equipamentos ou ao meio 
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ambiente, que exigem, para seu controle e eliminação, a interrupção obrigatória 

e imediata das rotinas normais de trabalho e a constituição de uma nova 

organização voltada exclusivamente para os problemas emergenciais. Podem 

configurar Estados de Emergência, isolados ou combinados, às seguintes 

situações: vazamento de produto perigoso, incêndio, explosão, queda de homem 

ao mar, condições adversas de tempo, poluição ou acidente ambiental. 

 

IX – Alarme de Emergência: sinal sonoro que será emitido tão logo seja noticiada 

alguma emergência por algum observador. 

 

X – Observador: servidor do Porto que presenciou ou tomou conhecimento de 

emergência instalada ou em vias de atingir quaisquer áreas do empreendimento. 

 

XI – Catálogo de Recursos: é o conjunto de informações necessárias ao 

Coordenador do Plano de Emergências, onde podem ser obtidas as informações 

sobre os recursos mínimos a serem utilizados durante às emergências, como: 

mangueiras, esguichos, máscaras panorâmicas, roupas de aproximação, macas, 

rádios de comunicação, bem como a relação contendo os números telefônicos e 

de telefaxes, e os endereços eletrônicos (e-mail) das pessoas e entidades 

envolvidas na emergência, para convocação. Sua gestão deve ser realizada pela 

Equipe de Suprimentos, a quem cabe fiscalização mensal quanto à existência 

física e condições de uso. 

 

XII – Sistema: é o arranjo ordenado de componentes que estão inter-

relacionados e que atuam e interagem com outros sistemas para cumprir uma 

tarefa ou função (objetivos), num determinado ambiente. 

 

XIII – Dano: é a severidade da lesão ou a perda física funcional ou econômica, 

que podem resultar se o controle sobre um risco é perdido. Dano é a 

materialização da perda por terem falhado os mecanismos de controle ou de 

inibição dos riscos. 

 

XIV – Perigo: é uma condição física ou química que tem potencial para causar 

danos a pessoas, à propriedade e/ou ao meio ambiente. Assim, por exemplo, 
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diz-se que uma estocagem de amônia, por ser esta uma substância tóxica, 

representa um perigo para o ser humano. Perigo é uma fonte de risco. 

 

XV – Risco: é uma ou mais condições de uma variável com o potencial de 

ocorrência necessário para causar danos. O risco de uma determinada atividade 

pode ser definido como o potencial de ocorrência de consequências indesejadas 

decorrentes da realização da atividade considerada (relaciona risco a uma 

perda). O risco traduz a incerteza de uma perda. 

 

4.3. Estrutura Organizacional de Resposta 

 

A estrutura de resposta a emergências adotada pelo presente PEI baseia-se em 

dois grupos (Grupo de Atuação Direta e Grupo de Apoio) (Figura 11), sob 

coordenação geral do Coordenador do Plano de Emergência. 
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Figura 11. Fluxograma da estrutura organizacional de resposta. 
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4.3.1. Atribuições e Responsabilidades 

 

Cada equipe deverá manter atualizada a estratégia de atuação, onde constará a 

ordem lógica de convocação das pessoas envolvidas, compatível com o que está 

descrito na lista de contatos interna. 

 

4.3.1.1. Coordenação do Plano de Emergência 

 

A Liderança do Plano de Emergência é exercida pelo Coordenador do Plano de 

Emergência, sendo este o Engenheiro de Segurança da Portonave, e na sua 

ausência, pelos substitutos supracitados. 

 

Tão logo tome conhecimento da ocorrência de emergência, o Coordenador cumpre 

os seguintes procedimentos: 

 

a. Encaminha-se para o local do sinistro onde, após análise da situação, 

caracterizará ou não o “Estado de Emergência”. Deverá se dirigir, 

imediatamente, ao local designado como Centro de Controle Operacional de 

Segurança - CCOS, no caso, no prédio administrativo da Portonave ou, no caso 

do sinistro ocorrer no prédio administrativo, determinar outro local próximo 

como Central de Comando de Operação e informar imediatamente aos demais 

envolvidos pela operação; 

 

b. Avalia as condições da emergência e decide sobre a necessidade de solicitar 

auxílio externo e se encarregará dos contatos necessários; 

 

c. Mantém a coordenação geral da organização até o término da ocorrência, 

quando então determinará o final do Estado de Emergência; 

 

d. Instrui a Equipe de Comunicação e de Relações Públicas sobre as informações 

que deverão ser prestadas à imprensa, órgãos governamentais, familiares e 
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comunidade em geral, bem como às demais equipes, sobre sua forma de 

atuação; 

 

e. Suspende imediatamente, dependendo da situação, todas as operações 

portuárias, serviços de manutenção ou obras existentes no porto. 

 

O Coordenador do Plano de Emergência, quando iniciar a convocação de uma 

determinada equipe, só deve interromper o processo de comunicação quando 

conseguir fazer o contato direto com a pessoa desejada, não sendo, portanto, 

suficiente deixar recado com outra pessoa, mesmo que seja membro da família. 

 

Nos casos de maior gravidade ou grandes proporções, o Coordenador deve solicitar 

ajuda externa, consultando a Lista de Contatos (Tabela 3): 

 

 Empresa especializada em serviços de atendimento a emergência, a 

ECOSORB S/A; 

 Defesa Civil Municipal ou Estadual; 

 Corpo de Bombeiros; 

 FATMA; 

 IBAMA; 

 Polícia Militar e Civil;  

 SAMU; e, 

 Outros. 

 

No caso de geração de resíduos provenientes de acidente ambiental, caberá ao 

Coordenador do Plano determinar uma área para segregação e a contratação de 

empresa(s) especializada(s) e licenciada(s) junto aos órgãos competentes para o 

desempenho desta(s) atividade(s). 

 

É uma das principais responsabilidades do Coordenador do Plano criar e fortalecer 

vínculos com centros de excelência, universidades e empresas visando parcerias de 
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forma a permitir excelência no auxílio às emergências futuras. O intercâmbio de 

experiências, assim como o treinamento conjunto, permitirá um processo de 

melhoria contínua. 

 

4.3.1.2. Grupo de Atuação Direta 

 

O Grupo de Atuação Direta objetiva dar suporte técnico às ações de combate, sendo 

que as equipes devem ser montadas pelo Coordenador do Plano de Emergências. 

 

É atribuição do Grupo de Atuação Direta, dar combate à emergência, avaliar os 

impactos ambientais, e dar socorro às vítimas, caso houver, através das suas 

equipes de combate, de controle ambiental e socorro médico. 

 

a) Equipe de Combate: 

 

Dirigida pelo Coordenador de Operação da ECOSORB, deve ser composta pelos 

operadores de emergência da ECOSORB e quando necessário auxílio da Brigada de 

Emergência. Somente quando solicitado pelo Coordenador do Plano de Emergência, 

os componentes da Central de Comando convocarão ajuda externa. 

 

b) Equipe de Controle Ambiental: 

 

A Equipe de Controle Ambiental deve ser dirigida pelo Profissional de Meio Ambiente 

responsável a ser designado anteriormente à operação da Portonave pelo 

Coordenador do Plano de Emergência. Monitora e adota providências para minimizar 

impactos ao Meio Ambiente, através de orientações e ações de controle da Equipe 

de Combate. 
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c) Equipe de Socorro Médico: 
 

Esta equipe deve ser coordenada pelo médico ou enfermeira responsáveis pelo 

ambulatório da Portonave que deve deslocar-se imediatamente para a Central de 

Emergências, onde receberá orientações do Coordenador do Plano de Emergência 

sobre o sinistro. A seguir deve permanecer coordenando as ações táticas 

necessárias, de acordo com as circunstâncias e as orientações recebidas. Caso 

sejam necessárias, empresas de atendimento médico móvel poderão ser 

convocadas para dar pronto atendimento e transportar eventuais vítimas às 

unidades médico-hospitalares. 

 

4.3.1.3. Grupo de Apoio 

 

O Grupo de Apoio é composto pelas seguintes equipes: 

 

a) Equipe de Suprimentos: 

 

É liderada pelo Diretor Superintendente Administrativo da Portonave. Ao ser 

caracterizado um “Estado de Emergência” e após ser acionado pelo Coordenador de 

Emergência, o representante da Equipe de Suprimentos deverá dirigir-se 

imediatamente à sala do Coordenador de Emergência onde serão traçadas as 

estratégias da ação de resposta. Os demais membros deverão ficar disponíveis nos 

seus postos de trabalho aguardando orientações. 

 

Caberá a esta equipe as providências referentes às aquisições e contratações 

necessárias, bem como o controle das despesas e rateio dos custos, quando couber, 

conforme responsabilidades definidas sob a coordenação do Líder do Grupo de 

Apoio. Todos os veículos e equipamentos, usualmente a serviço, deverão ser 

colocados à disposição desta equipe para atender às necessidades do controle da 

emergência, sob orientação do Coordenador do Plano de Emergência. 
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b) Equipe de Comunicação e de Relações Públicas: 

 

Liderada pela Analista de Comunicação da Portonave, essa equipe, ao receber a 

comunicação do “Estado de Emergência”, deverá dirigir-se, imediatamente, à sala 

do Coordenador de Emergência para receber as orientações necessárias. De acordo 

com a orientação, deverá estar disponível num ponto a ser definido pelo 

Coordenador de Emergência, integrantes deste grupo, para recepcionar o pessoal 

da imprensa e das entidades externas. 

 

A equipe será responsável pelas informações aos órgãos governamentais e 

comunidade em geral, com respeito às características da emergência, suas 

consequências e providências em curso. Familiares de empregados e contratados 

devem ser comunicados sobre ocorrência de acidentes ou horas adicionais de 

trabalho. Os principais órgãos a serem contatados, de acordo com as peculiaridades 

do incidente, a pedido do Coordenador do Plano de Emergência, são: Defesa Civil do 

Município e do Estado, Órgão Ambiental Estadual e Federal, Corpo de Bombeiros, 

Policia Militar, cujos meios de contato estão contidos na Lista de Contatos (Tabela 

3). 

 

4.3.2. Caracterização do Estado de Emergência 

 

 Nos casos de sinistros de grandes proporções ou com características de 

agravamento imediato, o responsável pela área sinistrada (Chefe de 

Operações Portuárias de plantão durante o turno) deverá contatar 

imediatamente o Coordenador do Plano de Emergência, ou seu substituto. 

 

 Caberá ao Coordenador do Plano de Emergência a iniciativa de definir e 

declarar como “Estado de Emergência”, de acordo com as circunstâncias, 

qualquer situação anormal que venha a ocorrer dentro dos limites da 

Portonave. 
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 A caracterização de “Estado de Emergência” dar-se-á em função da gravidade 

da situação. Caberá ao Coordenador do Plano de Emergência constatar e 

avaliar se o sinistro caracteriza uma emergência. Deverá definir a quem 

acionar e a melhor forma de comunicação para tal. 

 

 Caracterizado o “Estado de Emergência”, fica proibida a utilização dos 

telefones para comunicações que não sejam voltadas para o controle do 

sinistro. 

 

 Compete ao Coordenador do Plano de Emergência avaliar as condições de 

segurança do local escolhido para centralizar as operações. 

 

 Ao término do “Estado de Emergência”, o Coordenador do Plano deverá, após 

completa avaliação da situação, desmobilizar as equipes acionadas, usando 

os mesmos recursos usados para mobilização, como telefone, rádio, sinais 

sonoros e luminosos. 

 

4.4. Equipamentos e Materiais de Resposta 

 

O dimensionamento da capacidade mínima de resposta da Portonave é apresentado 

no Anexo 2 deste documento. 

 

No Anexo 3 estão listados os equipamentos de auxílio no combate que serão 

utilizados nas ocasiões do acionamento do PEI para a contenção do cenário de 

emergência. Ressalta-se que estes materiais encontram-se estocados num depósito 

de uso da ECOSORB existente dentro do terminal, conforme é possível visualizar na 

planta apresentada no Item 6.1. 

 

Os equipamentos de propriedade da ECOSORB disponíveis para emergências na 

Base Operacional estão relacionados no Anexo 3, do contrato realizado com a 

Portonave, que se encontra no Anexo 4 deste PEI.  
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4.5. Procedimentos Operacionais de Resposta 

 

Os procedimentos operacionais de resposta a incidentes de poluição por óleo serão 

executados por empresa privada especializada contratada pela Portonave – 

ECOSORB S/A – a ser acionada pelo Coordenador do Plano de Emergência. O 

Coordenador do Plano de Emergência, deverá ainda, notificar o Porto Organizado de 

Itajaí, o Serviço de Praticagem e a Autoridade Marítima (Delegacia da Capitania dos 

Portos, em Itajaí) que as condições de navegabilidade do canal de acesso do Porto 

Organizado de Itajaí serão prejudicadas devido à emergência. Ressalta-se que todos 

os colaboradores internos devem ser treinados e periodicamente reciclados para a 

ação de resposta em caso emergencial. 

 

Cada um dos procedimentos operacionais de resposta, dependendo do cenário 

específico, contempla as seguintes ações de forma genérica: 

 

a) Interrupção das operações: 

É necessário cessar toda e qualquer operação de maneira a evitar o agravamento 

dos cenários e facilitar a execução das ações de resposta. 

 

b) Efetivação da resposta: 

Serão tomadas as ações de resposta específicas para o evento em curso. 

 

c) Proteção de áreas de risco (quando aplicável): 

Quando o evento em curso ameaça uma área ou setor específico, serão tomadas 

medidas cabíveis para a proteção desses locais. 

 

d) Coleta, mitigação e disposição de resíduos (quando aplicável): 

Caso ocorra algum vazamento ou geração de resíduo, seja ele perigoso ou não, 

serão tomadas ações para efetivar a sua remoção, neutralização e destinação final. 

 

e) Recuperação de áreas atingidas (quando aplicável): 
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Caso as áreas atingidas necessitem de recuperação, assim que possível serão 

iniciadas as atividades que promovam essa recuperação. 

 

f) Deslocamento dos recursos: 

O Coordenador do Plano de Emergência deve determinar a localização de recursos 

materiais e humanos para as ações de resposta, bem como o translado dos 

mesmos. 

 

g) Obtenção e atualização de informações relevantes: 

Será feita atualização contínua das tecnologias e legislação pertinente. 

 

h) Registro das ações de resposta: 

O Coordenador do Plano de Emergência registrará todo evento e ações tomadas 

para resolução dos mesmos, bem como a evolução dos eventos até a sua resolução 

em formulário próprio. Dessa maneira, serão geradas informações que subsidiarão a 

melhoria contínua do atendimento às emergências. 

 

4.5.1. Procedimentos para Interrupção da Descarga de Óleo  

 

O observador do acidente deverá imediatamente afastar-se do local sinistrado e 

comunicá-lo ao Coordenador do Plano de Emergência. O coordenador do plano por 

sua vez, deverá avaliar as condições do sinistro e caracterizar ou não o “Estado de 

Emergência” e ponderar a necessidade de auxílio externo. Através do sistema de 

alerta este deverá organizar as equipes e dar início aos procedimentos. 

 

É necessário cessar toda e qualquer operação de maneira a evitar o agravamento 

dos cenários e facilitar a execução das ações de resposta no caso de derramamento 

de óleo. Compete ao Chefe de Operações Portuárias interromper, através dos 

procedimentos internos da Portonave, todas as atividades operacionais. 
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Todas as pessoas envolvidas na execução das ações previstas nos procedimentos 

para interrupção da descarga de óleo na área operacional devem fazer uso do 

Equipamento de Proteção Individual - EPI, composto no mínimo de capacete, luvas, 

calçado e óculos de segurança. 

 

4.5.2. Procedimentos para Contenção do Derramamento de Óleo 

 

As empresas terceirizadas para o serviço de contenção, deverão ser imediatamente 

acionadas para os procedimentos e equipamentos específicos de isolamento da área 

e recolhimento do óleo, assim como a destinação do resíduo gerado. 

 

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. Para isso deverão ser consultadas as Cartas SAO e, a 

decisão quanto às áreas de sacrifício deve ser tomada em conjunto com o Órgão 

Ambiental competente. 

 

No caso do 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. 

 

De forma geral, cabe a equipe de contenção os seguintes procedimentos: 

 

 Definir as técnicas de contenção a serem adotadas, considerando especialmente 

o volume e o tipo de óleo derramado e as condições meteorológicas (ventos, 

precipitação, etc) e oceanográficas (correntes, marés, ondas); 

 Determinar a suspensão da operação de contenção, em função de condições 

meteorológicas e oceanográficas desfavoráveis ou outras que possam 
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comprometer a segurança do pessoal envolvido, orientando a adoção de 

estratégias alternativas; 

 Orientar as equipes nas embarcações de resposta quanto ao posicionamento das 

embarcações, lançamento e configuração das barreiras, visando à limitação do 

espalhamento e ao recolhimento do óleo derramado; 

 Em caso de derramamento de óleo na área interna do empreendimento, área 

delimitada por barreiras ou em bandejas, transferir para tambores utilizando-se 

o método mais prático disponível;  

 Cercar o óleo remanescente com material absorvente;  

 Espalhar material absorvente sobre o derrame de óleo para evitar que o produto 

escoe e se espalhe por uma área maior ou para o rio. 

 

Durante o incidente, a avaliação preliminar do vazamento deverá ser adotada como 

primeira medida, orientando o desenvolvimento das ações iniciais de combate. 

Essas ações serão periodicamente reavaliadas em função de mudanças no 

deslocamento da mancha e das alterações no comportamento do óleo no mar, 

provocadas pelo processo de intemperismo do óleo (CETESB, 2007). Entretanto, a 

Equipe de Resposta poderá adotar os seguintes procedimentos para posicionamento 

das barreiras: 

 

 Lançar as barreiras de contenção flutuantes, de forma a montar um cordão de 

isolamento visando conter a maior quantidade possível de óleo no local do 

incidente, escorando uma extremidade da barreira de contenção no cais ou na 

embarcação; 

 Descrever um círculo com as barreiras de contenção ao redor da mancha de 

óleo, retornando a extremidade livre ao encontro da extremidade ancorada; 

 Efetuar vistoria por mar, ou por ar, preferencialmente com o auxílio de um 

helicóptero, para avaliar a extensão da mancha de óleo, seu deslocamento e 

áreas atingidas; 

 Em caso de maré vazante, a contenção deverá ser feita a jusante do local do 

incidente; 
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 Em caso de maré enchente, a contenção deverá ser feita a montante do local do 

incidente;!

 Ressalta-se que, caso os procedimentos de descontaminação não estejam 

concluídos antes da mudança da maré, a equipe de resposta deverá estender 

uma segunda linha de barreiras flutuantes de forma a confinar o contaminante 

entre as duas barreiras. 

 

Os recursos necessários e disponíveis para a adoção desses procedimentos 

encontram-se descritos e listados nos itens 4.3 e 4.4.  

 

4.5.3. Procedimentos para Proteção de Áreas Vulneráveis 

 

De forma preventiva, todas as áreas sensíveis indicadas na Análise de 

Vulnerabilidade receberão barreiras absorventes que serão instaladas com o 

auxilio 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.  

 

Deverá ser realizado o monitoramento constante das áreas passíveis de serem 

atingidas pelo produto vazado, principalmente as áreas de manguezais e unidades 

de conservação, em situação de maré enchente e vazante. 

 

Os procedimentos que deverão ser adotados de forma geral são os seguintes: 

 

 Determinar a realização de monitoramento periódico da deriva e espalhamento 

da 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 nas Cartas SAO anexas ao PEI; 

 De posse das informações do monitoramento, definir a estratégia para proteção 

de áreas vulneráveis, definindo ainda, sob orientação dos órgãos ambientais 
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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. As áreas de sacrifico são 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;  

 Determinar o deslocamento de equipes até os locais ameaçados para avaliação e 

reconhecimento da área e confrontação com dados disponíveis;  

 Orientar os colaboradores que atuarão no combate à emergência quanto aos 

procedimentos a serem adotados para proteção das áreas ameaçadas e à 

utilização dos equipamentos e materiais à sua disposição; 

 Avaliar e revisar constantemente a estratégia e as técnicas adotadas na proteção 

das áreas vulneráveis;  

 Caso for necessário acessar áreas sem acesso disponível, os colaboradores 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; 

 Acionar empresa de consultoria ambiental e de segurança operacional para 

elaboração de um diagnóstico e uma avaliação da extensão da degradação em 

conjunto com os órgãos ambientais competentes a fim de que sejam 

estabelecidas as ações mais compatíveis com o grau de sensibilidade e as 

características particulares da área atingida, ações estas que permitam uma 

recuperação ambiental eficiente da área; 

 Estabelecer plano de monitoramento ambiental para a situação de pós-

emergência. 
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4.5.4. Procedimentos para Monitoramento da Mancha de Óleo Derramado 

 

O monitoramento da mancha de óleo dar-se-á através da visualização do ponto 

mais alto da Portonave, bem como através do monitoramento marítimo. Em caso de 

necessidade, o monitoramento passará a ser feito também através de sobrevoos 

com helicóptero ou equipamento remoto com registro de imagem em tempo real. 

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. 

 

De forma geral, serão adotados os seguintes procedimentos: 

 

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

 Determinar a realização de monitoramento da deriva e espalhamento da mancha 

de óleo, a fim de adequar estrutura e a resposta ao incidente, através dos 

seguintes meios: 

o Através do uso de embarcações e, se necessário, helicópteros, utilizando-

se de equipamentos de posicionamento geoespacial para o 

acompanhamento da dispersão da mancha de óleo; 

o Através de análises físico-químicas de amostras de água coletadas na área 

do sinistro; 

 Designar pessoa e definir a frequência para registro das informações sobre o 

monitoramento da área, volume, deslocamento e degradação da mancha de 

óleo. 

 

4.5.5. Procedimentos para Recolhimento do Óleo Derramado 

 

Os procedimentos de recolhimento do óleo irão variar dependendo da situação da 

mancha de óleo uma vez contida: 
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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. 

 

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. 

 

Neste caso, enquanto a primeira fração da equipe de resposta executa os 

procedimentos contemplados no item 4.5.2 (contenção), uma segunda fração da 

equipe de resposta deverá executar os seguintes procedimentos: 

 

 Efetuar a montagem do tanque de armazenagem; 

 Efetuar a montagem da bomba centrífuga e acoplamento da mangueira de 

saída no tanque; 

 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, 

através 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;  
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 Avaliar a eficácia das operações de recolhimento, mantendo contato com o 

Coordenador do Grupo;  

 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 serragem;  

 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. 

 

4.5.6. Procedimentos para Dispersão Mecânica e Química do Óleo 

 

Tendo em vista as restrições legais contidas na Resolução CONAMA Nº 269/2000, e 

a intenção expressa neste plano de emergência de bombear os óleos 

contaminantes, uma vez contidos, para tanques de contenção com vista a ser dada 

a destinação responsável por aterros sanitários, incineração ou reciclagem, a 

Portonave não utilizará agentes de dispersão química ou mecânica. 

 

4.5.7. Procedimentos para Limpeza das Áreas Atingidas 

 

O Portonave está localizado no baixo estuário do rio Itajaí-Açu, sendo uma área de 

alto 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 
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contaminados, implicando na necessidade de re-limpeza e acarretando mais danos 

à comunidade já perturbada pelo óleo e operações antrópicas (CETESB, 2002). 

 

As opções mais frequentemente utilizadas na limpeza dos ambientes costeiros são: 

limpeza natural, remoção manual, uso de materiais absorventes, bombeamento a 

vácuo, “skimmers” (equipamento desenvolvido para remover o óleo da superfície da 

água, utilizando discos giratórios e cordas absorventes), 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 no Anexo 8, são recomendados os seguintes procedimentos na 

eventualidade do sistema de contenção não impedir a contaminação dos 

ecossistemas adjacentes a Portonave. 

 

4.5.7.1. Limpeza de Manguezais 

 

Entre os ecossistemas costeiros, o manguezal é classificado como 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 pela CETESB 

encontram-se listadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Técnicas de limpeza recomendadas para 
manguezais (CETESB, 2007). 
Canais e Águas Adjacentes Bosques 
Isolamento com barreiras de contenção Limpeza natural 
Skimmers  
Bombeamento à Vácuo  
Barreiras absorventes  

 

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 
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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 (CANTAGALLO, 2007). 

 

Desta forma, avaliando os aspectos inerentes a este ambiente, devem ser adotadas 

as seguintes medidas durante os procedimentos de limpeza, conforme orientações 

da CETESB (2007): 

 

 adotar medidas de proteção e isolamento dos manguezais (barreiras de 

contenção), 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; 

 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; 

 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 
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transferência do óleo para camadas mais profundas do sedimento onde a 

degradação natural é ineficiente. 

 

4.5.7.2. Limpeza de Marismas 

 

Os marismas, como os manguezais, estão no nível mais alto da escala de 

sensibilidade e vulnerabilidade a derrames de óleo (GUNDLACH & HAYES 1978, 

BRASIL 2004 apud CANTAGALLO, 2007). 

 

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 5. Devendo-se adotar 

os mesmos cuidados relativos aos procedimentos de limpeza das áreas de 

manguezais. 

 

Tabela 5. Técnicas de limpeza recomendadas para marismas 
(CETESB, 2007). 
Canais e Águas Adjacentes Bosques 
Barreiras flutuantes e skimmers Limpeza natural 
Barreiras absorventes Corte Controlado 
Bombeamento à Vácuo  
Limpeza Natural  
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4.5.7.3. Limpeza de Praias 

 

As praias são ambientes muito importantes ecologicamente, seja pela sua própria 

riqueza biológica, seja pelo papel que desempenham em relação aos outros 

ecossistemas costeiros, uma vez que constituem grande parte das áreas costeiras e 

são densamente povoadas. Também, apresentam grande valor social e econômico, 

pois são importantes áreas de lazer nos meses de verão, sendo seus usos uma 

importante atividade econômica dos municípios do litoral paranaense. 

 

A limpeza deve se concentrar em remover, manualmente, o 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 (CANTAGALLO, 2007). 

 

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. 

 

Segundo CANTAGALLO (2007), é comprovado que a ação das ondas e marés é 

extremamente eficiente no deslocamento do óleo e na limpeza natural, devendo ser 

aproveitada ao máximo, durante os procedimentos. 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 petróleo deve ser efetuado apenas no 

mediolitoral superior e supralitoral, retirando-se o mínimo de areia possível. É 
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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. 

 

4.5.7.4. 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. Segundo a CETESB 

(2007), as técnicas de limpeza recomendadas para costões rochosos são as 

seguintes: 

 

Tabela 6. Técnicas de limpeza recomendadas para costões rochosos 
(CETESB, 2007). 
Costões Abrigados Costões Expostos 
Limpeza Natural Limpeza natural 
Bombeamento à Vácuo  
Remoção manual  
Absorventes granulados na água adjacente  
Barreiras absorventes e pompons  
Lavagem sem pressão  
Jateamento à baixa pressão  

 

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 
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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 (CANTAGALLO, 

2007). 

 

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 (CANTAGALLO, 2007). 

 

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 (CANTAGALLO, 2007). 

 

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 (CANTAGALLO, 2007). 
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4.5.7.5. 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, 

ou à transferência das manchas de óleo para a coluna d’água pela dispersão 

química do produto. 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 (CETESB, 2007). Segundo a CETESB (2007), 

as técnicas de limpeza recomendadas para águas abertas são as seguintes: 

 

Tabela 7. Técnicas de limpeza recomendadas para águas abertas (CETESB, 2007). 
Águas Costeiras Águas Oceânicas 
Barreiras de contenção e skimmers Barreiras de contenção e skimmers 
Bombeamento à vácuo Dispersantes 
Absorventes orgânicos granulados  Limpeza natural 
Barreiras absorventes e pompons  
Dispersantes  
Limpeza natural  

 

4.5.7.6. Substrato Artificial 

 

Os substratos artificiais constituem estruturas edificadas para atender a várias 

finalidades. Formados a partir de materiais diversos como rocha, concreto, madeira, 

entre outros, essas estruturas, por fornecerem um substrato consolidado disponível, 

propiciam a instalação e a colonização de animais e plantas típicos de costões 

rochosos. A complexidade das comunidades biológicas que ocorrem nesses 

ambientes artificiais depende principalmente do local (de maior ou menor 

hidrodinamismo) onde as estruturas se encontram edificadas, bem como do tipo de 

construção, considerando o grau de heterogeneidade do substrato (CETESB, 2007). 

 

Os métodos de limpeza indicados para substratos artificiais são similares aos 

recomendados para costões rochosos. Entretanto, como são ambientes artificiais, a 
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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 a CETESB (2007), as técnicas de limpeza recomendadas para 

substratos artificiais são as seguintes: 

 

Tabela 8. Técnicas de limpeza recomendadas para substratos 
artificiais (CETESB, 2007). 
De superfície homogênea De superfície heterogênea 
Barreiras absorventes Bombeamento à vácuo 
Jateamento à baixa pressão Remoção manual 
Jateamento à alta pressão Barreiras absorventes 
Remoção manual Jateamento à baixa pressão 
Limpeza natural Jateamento à alta pressão 
 Limpeza natural 

 

4.5.8. Procedimentos para Coleta e Disposição dos Resíduos Gerados 

 

De forma geral, deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

 

 Providenciar o acondicionamento em sacos plásticos e em tambores, de todo 

material impregnado com óleo (areia, serragem, EPI’s, 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 e da Prefeitura Municipal local; 

 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. 
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Os resíduos gerados durante a operação de combate a emergência serão 

segregados de acordo com o tipo e quantidade: 

 

1. Água Contaminada: a água do mar recolhida com resíduo oleoso será 

acondicionada em tanques com capacidades variadas compatível com o volume 

recolhido; 

2. Sedimentos contaminados: serão acondicionados em bombonas plásticas de 100 

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

contaminado removido; 

3. EPI's: 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; 

4. Equipamentos de resposta: os equipamentos de resposta serão acondicionados 

em caçambas do tipo Brooks fechadas e sem dreno e/ou BIG BAG's. Considera-

se que os equipamentos não reaproveitáveis que estejam contaminados, como 

mantas absorventes, deverão ser acondicionados sempre em Big Bag’s 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. 

 

Após acondicionados, os resíduos gerados no combate a emergência serão 

conduzidos para uma área interna da Portonave, devidamente preparada para 

receber temporariamente resíduos contaminados acondicionados. 

 

Será evitado o máximo a permanência destes equipamentos armazenadores de 

resíduos no interior do Porto ou áreas externas (quando necessário), a medida que 

estas caçambas forem sendo preenchidas e perderem sua capacidade de 

acondicionamento estas serão substituídas por vazias e automaticamente serão 

transportadas até o local de destino final e/ou tratamento. Quando houver a 

necessidade de permanência de um dia para outro estas caçambas permanecerão 
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no local contíguo a lavação dos equipamentos, porém distante o suficiente para 

evitar que a água de lavação entre em contato com os resíduos. 

 

A medida que as caçambas do tipo Brooks ou Roll-on Roll-off atingirem 80% de sua 

capacidade estas serão trocadas por outras vazias, sendo as cheias encaminhadas 

até o local destino final e/ou tratamento. 

 

4.5.9. Procedimentos para Deslocamento dos Recursos 

 

O Coordenador do Plano de Emergência deverá acionar a empresa contratada pelo 

porto especializada no atendimento em acidentes de poluição por óleo (ECOSORB) 

para que esta dê início às atividades de contingência ao derramamento de óleo. A 

partir da chegada desta empresa, o comando do PEI passará ao gestor terceirizado 

que irá administrar a situação, adotando os procedimentos adequados para o 

cenário emergencial. 

 

O Diretor Superintendente Administrativo e/ou o Gerente Financeiro da Portonave 

devem dar atenção especial para a aquisição ou deslocamento dos recursos 

essenciais para o atendimento à emergência, devendo ainda receber e registrar as 

solicitações de recursos. Deve ainda providenciar transporte, alimentação e 

hospedagens às frentes de trabalho que estão atuando no atendimento a 

emergência e outras facilidades para os componentes da Estrutura Organizacional 

de Resposta (banheiros, água, alojamentos, entre outros). 

 

O controle dos recursos deve ser realizado na entrada e saída dos equipamentos e 

materiais. 

 

Segurança da Área de Armazenamento 

 

O Engenheiro de Segurança deve providenciar local seguro para armazenamento 

dos recursos materiais, tanto em campo quanto dentro do terminal, bem como 
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providenciar material para isolamento e proteção da área de armazenamento, com 

fitas de isolamento, cavaletes, sinalizadores, lonas plásticas, de acordo com a 

situação.  

 

Os recursos materiais disponibilizados para o presente PEI ficarão armazenados em 

área de fácil acesso dentro das instalações da ECOSORB, que fica situada na 

Portonave. 

 

Aquisição e Transporte de Equipamentos e Materiais para o Combate a 

Emergência 

 

Os materiais adquiridos pelo Diretor Superintendente Administrativo e/ou o Gerente 

Financeiro da Portonave, em casos de emergência, devem atender as 

prioridades/necessidades da Coordenação da Contingência, verificando o prazo e 

particularidades dos recursos solicitados, principalmente, para os recursos 

essenciais ao combate à emergência. 

 

Transporte de Recursos Humanos e Hospedagem 

 

O Diretor Superintendente Administrativo e/ou o Gerente Financeiro da Portonave 

devem providenciar o transporte aéreo, terrestre ou marítimo para os recursos 

humanos acionados para integrar a Estrutura Organizacional de Resposta. Os 

envolvidos no combate ao incidente se concentrarão na CCOS e se deslocarão até o 

local do incidente utilizando automóveis e embarcações, próprios ou contratados. 

 

Logística do Fornecimento de Alimentação 

 

Providenciar meios para disponibilizar lanches, refeições, e água a todo pessoal 

envolvido na emergência, no próprio local. O Engenheiro de Segurança do Trabalho 

deve zelar pelo cumprimento dos critérios estabelecidos nas Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis. 
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4.5.10. Procedimentos para Obtenção e Atualização de Informações 

Relevantes 

 

 O Coordenador do PEI deve estar informado acerca de todas ações 

empreendidas no controle do incidente; 

 Manter-se informado acerca das informações meteorológicas e oceanográficas; 

 Manter-se informado, para o planejamento e avaliação do incidente, acerca de 

fotos, imagens de satélite 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), através de profissionais 

contratados especificamente para esta finalidade. 

 

A obtenção e atualização das informações relevantes serão realizadas pelo 

Coordenador do Plano de Emergência, ou pelas pessoas por ele designadas para a 

função. As informações sobre as condições meteorológicas e climáticas serão 

obtidas pelo Coordenador do Plano de Emergência através dos seguintes órgãos: 

 

 CPTEC – Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos; 

 CHM – Centro de Hidrografia da Marinha; 

 Praticagem de Itajaí; 

 Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí. 

 

As informações sobre as condições das marés serão obtidas junto á Marinha do 

Brasil, através do Centro de Hidrografia da Marinha - CHM. 

 

4.5.11. Procedimentos para Registro das Ações de Resposta 

 

O procedimento para registro das ações de resposta, tanto dos simulados (Anexo 5) 

quanto dos registros de acidentes/incidentes (Anexo 6) serão realizados através de 
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relatórios, sendo de responsabilidade do Coordenador do Plano de Emergência o seu 

preenchimento. Tal procedimento terá como finalidade avaliar e revisar o atual PEI 

e subsidiar informações para a realização do relatório final, também de 

responsabilidade do Coordenador do Plano de Emergência. Tais registros deverão 

ser arquivados internamente e servirão como subsídios na análise e investigações 

internas sobre o acidente, de forma a facilitar a identificação das causas e a 

avaliação das operações de resposta. 

 

Este relatório deverá também ser encaminhado no prazo máximo de 30 dias ao 

IBAMA, CP-SC, FATMA e ANP. 

 

4.5.12. Procedimentos para Proteção das Populações 

 

Deverão ser adotas os seguintes procedimentos: 

 

 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; 

 Imediatamente após o acidente, de forma preventiva, deverão ser instaladas 

placas informativas nas áreas vulneráveis e com maior probabilidade de serem 

atingidas, conforme demonstra o resultado da modelagem numérica e da análise 

de vulnerabilidade. Nas placas deverão constar informações sobre o risco de 

contaminação ambiental e humana, e o canal de contato para informações; 

 E ainda de forma preventiva, todas as áreas de cultivo receberão barreiras de 

contenção física revestidas de barreiras absorventes, que serão instaladas com o 

auxilio de embarcações apropriadas. As barreiras permanecerão fixadas nas 
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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. 

 

4.5.13. Procedimentos para Proteção da Fauna 

 

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. 

 

4.5.13.1. Detalhamento das Medidas a Serem Adotadas 

 

a) 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. 
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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. 

 

b) 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. 

 

4.5.13.1.1. Manutenção de Registros, Avaliação e Criação de Informes 

 

Em paralelo a operação de resgate da fauna, deve-se manter todos os registros de 

avaliação do impacto, reavaliação das técnicas (lições aprendidas), e catalogar 

reclamações de compensação. 

 

Para a avaliação do impacto é crucial que seja feita uma estimativa do número total 

de animais afetados (mortos ou vivos encontrados nas praias), as espécies, idade 

aproximada e, se possível, à origem. 

 

Devem ser efetuados registros e catalogadas informações, de maneira individual, do 

destino das espécies vivas durante o processo de reabilitação (eutanásia ou morte, 

reabilitação, marcação e liberação são práticas empregadas somente pelos 

especialistas), em uma base de dados centralizada, onde as informações sejam 

introduzidas de forma regular. 
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Os formulários de levantamento de dados devem ser submetidos ao órgão 

ambiental, antes do início das operações de proteção e reabilitação da fauna. 

 

4.5.13.1.2. Tratamento do Número de Vítimas Mortas 

 

Os cadáveres de animais proporcionam informações essenciais para uma avaliação 

do impacto e possuem interesse ecológico mais amplo, portanto, a recuperação 

sistemática desses animais é essencial. 

 

Cada cadáver deve ser etiquetado individualmente para uma identificação e análise 

posterior. Esta identificação deve incluir o local em que se encontrou o animal, a 

causa da morte, se o animal morreu em reabilitação, além de qualquer atividade 

adicional empreendida como limpeza, amostra de sangue, alimentação ministrada 

antes da morte, entre outros. 

 

Os indivíduos coletados devem ser levados para um centro pós-morte, onde serão 

recolhidos e registrados. Se o número de indivíduos coletados é elevado, os 

cadáveres etiquetados, sempre que possível, devem ser mantidos congelados. 

 

As espécies mortas podem ser mantidas para referências futuras, provas (para 

requisitos legais), investigação científica, etc. Entretanto, os animais mortos já 

processados devem ser eliminados adequadamente. 

 

4.5.13.1.2.1 Necropsia 

 

Para classificar as espécies vitimadas, pode ser necessário que especialistas 

identifiquem as vítimas. Para muitas espécies, principalmente aquelas muito 

contaminadas, é requerido que seja feita necropsia para se identificar a idade, sexo, 

identificar áreas prováveis de origem, indivíduos anilhados, etc. Esta técnica deverá 

ser empregada somente por especialistas. 
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4.5.13.1.3. Tratamento do Número de Vítimas Vivas 

 

O tratamento de animais salvos em cativeiro sempre deve ser considerado uma 

atividade de “último recurso”, devendo ser utilizada somente depois de esgotados 

os esforços para manter os animais longe da contaminação. O tratamento, que 

envolve a manipulação física dos animais, necessita de objetivos claros e uma 

estratégia de classificação do tratamento a ser desenvolvido, que possua a anuência 

do Órgão Ambiental e que esteja em consonância com o Plano de Emergência 

Individual da atividade. 

 

Se possível, a classificação do tratamento deve começar no local, especialmente 

quando forem encontrados animais em condições precárias de forma que não seja 

recomendado seu recolhimento e reabilitação, necessitando-se de pessoa 

qualificada que decida pela prática da eutanásia imediatamente. 

 

Para o êxito no tratamento de animais contaminados vivos existe uma série de 

componentes e estratégias críticas. Os componentes incluem instalações, recursos 

humanos e equipamentos. As estratégias incluem a captura, o transporte, a entrada 

e estabilização dos animais, a limpeza, o acondicionamento, a liberação e 

monitoramento posterior à liberação. 

 

a) Instalações 

 

Se for desejável manejar vítimas, serão necessárias instalações, equipamentos e 

pessoal apropriados para tal, e em um acidente grande isto pode incluir: 

- Pontos de recolhimento na praia; 

- Centros adiantados de recolhimento, de estabilização e de cuidados iniciais; 

- Centros de estabilização (ponto de manutenção/ distribuição adiantados); 

- Centro primário de limpeza e reabilitação; 

- Instalações de liberação prévia. 
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Estes centros devem possuir quantidade de água adequada à baixa pressão (60 – 

80 psi) para a limpeza dos animais, com possibilidade de produzir aquecimento da 

água até cerca de 39ºC. 

 

b) Busca e Captura 

 

O objetivo da busca e captura é recolher o maior número possível de animais 

contaminados vivos tão rapidamente quanto seja possível, para aumentar a 

possibilidade de sobrevivência dos mesmos. 

 

As técnicas de busca e captura variam de acordo com a espécie, porém, na maioria 

dos casos, são necessárias duas pessoas para efetuar a captura. De maneira geral, 

o óleo pode incapacitar as aves de voar, ou então pode apenas reduzir esta 

capacidade, o que poderá dificultar sua captura. 

 

Deve-se observar que a perseguição aos animais de forma desnecessária pode 

induzi-los ao estresse, diminuindo, posteriormente, sua capacidade de recuperação. 

 

c) Transporte de Animais Vivos 

 

É essencial um grande cuidado na planificação do transporte. Deve-se estabelecer 

com cuidado o tipo de contenedor ideal para cada espécie, a quantidade de animais 

em cada contenedor, ventilação e controle de temperatura, etc. 

 

d) Classificação para o Tratamento 

 

É necessária uma equipe de avaliação inicial, composta de pessoal qualificado, para 

examinar o animal e classificá-lo quanto as suas condições. 

 

A condição física dos animais vivos que chegam ao centro de tratamento pode 

variar desde indivíduos muito debilitados e totalmente cobertos de óleo até 

indivíduos fortes e ativos que se encontram apenas parcialmente contaminados. O 
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processo de classificação para o tratamento deve priorizar os animais que tenham 

maior probabilidade de sobreviver a um tratamento e, depois da reabilitação, 

retornar a sua vida natural incorporando-se a população reprodutora de sua 

espécie. Outras considerações para a tomada de decisão pode ser o valor 

conservacionista da espécie, a prioridade de idade e os recursos disponíveis. 

 

Para as espécies com prioridade baixa e com poucas probabilidades de 

sobrevivência, deve-se considerar a eutanásia. 

 

e) Estabilização 

 

Uma estabilização inicial promoverá a recuperação das espécies. A partir da 

instalação e do aquecimento das vítimas, reduzindo seu nível de estresse, poderá 

ser programada uma rotina de cuidados veterinários, alimentação e fornecimento de 

água.  

 

Nesta primeira etapa, deve-se apenas limpar o excesso de óleo das vítimas mais 

afetadas ou eliminar agentes particularmente tóxicos. 

 

Um ambiente capaz de manter o animal afetado com uma temperatura corporal 

normal é essencial. Prevenir que o animal escape também é uma prioridade, 

portanto, serão necessárias jaulas específicas para as espécies, que proporcionem 

ventilação adequada e espaço apropriado. 

 

f) Limpeza e Recuperação 

 

Após a melhora das condições de cada animal, poderá ser iniciado o processo de 

limpeza, que deve empregar limpadores com experiência. É fundamental que a 

instalação possua disponibilidade de água quente continua com pressão e 

temperatura constante. É necessário disponibilizar detergentes adequados para 

limpeza de animais sujos de óleo, de qualidade reconhecida, sendo que a instalação 
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deve ter capacidade para conter e eliminar adequadamente as águas residuais 

contaminadas. 

 

Uma vez que os animais se encontrem limpos e fisicamente aptos, devem ser 

transferidos para instalações protegidas, onde possam nadar em água limpa e ter 

acesso a áreas secas. A alimentação segue sendo um requisito constante, sendo 

necessária uma alimentação de qualidade durante todo o processo, objetivando 

tornar os animais tão ativos quanto seja possível na busca de sua boa forma física. 

 

É essencial uma avaliação permanente dos animais por uma equipe de gestão 

experimentada, em um ambiente com rigor de higiene e funcionamento tranquilo ao 

longo de todo o processo de recuperação dos animais. É importante observar o nível 

de resistência à água, aptidão, comportamento e disposição de cada animal, para 

que se possa posteriormente liberá-los. 

 

g) Liberação 

 

Existe uma série de considerações que devem ser levadas em conta na planificação 

para a liberação dos animais após a reabilitação, tais como: 

- A história natural das espécies, incluindo os hábitos alimentares, migração e 

reprodução; 

- A situação de limpeza nas proximidades da área de liberação; 

- A previsão atmosférica; 

- Hora do dia para liberação. 

 

A participação de especialistas neste processo é fundamental e de um valor 

inestimável para o sucesso de reintegração do animal ao seu habitat. Os animais 

devem ser marcados antes da liberação para possibilitar acompanhamentos futuros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
 

ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES 
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5. ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES 

 

O encerramento das operações emergenciais ficará a critério do Coordenador do 

Plano de Emergência, 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 Plano de Emergência, 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 Plano de Emergência 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; 
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4. Navegabilidade restaurada no baixo estuário do rio Itajaí-Açu, de forma que 

nenhuma barreira de contenção encontre-se em meio aquático 

comprometendo a navegabilidade do canal. 

 

Concluída a operação de emergência, ficará sob responsabilidade do Coordenador 

do Plano de Emergência as seguintes atividades: 

 

 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, FATMA 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).  
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6. MAPAS E CARTAS 

 

6.1.  Mapas e Cartas do PEI 

 

 

6.2. Mapas e Cartas das Informações Referenciais ao PEI 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Formulários de Comunicação Inicial do Incidente, Encerramento de Operações e 
Relatório de Incidente Ambiental - RIA. 
 

Anexo 2. Dimensionamento da Capacidade Mínima de Resposta. 
 

Anexo 3. Lista do Equipamentos de Resposta . 
 

Anexo 4. Contrato com a Empresa Terceirizada ECOSORB S/A. 
 

Anexo 5. Relatório do Exercício Simulado. 
 

Anexo 6. Formulário de Registro da Resposta à Emergência. 
 

Anexo 7. Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ de Óleo Diesel 
Marítimo e Óleo Marítimo Bunker C. 
 

Anexo 8. Informações Referenciais para Elaboração do PEI.  
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