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1. CONTROLE DE ALTERAÇÕES
Revisão

03

Descrição das Alterações

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

2. INTRODUÇÃO
O Plano de Emergência Individual (PEI) é uma ferramenta de gestão, de concepção
sistêmica e contingencial, que padroniza as ações de resposta em situações críticas para
incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional.
Quando corretamente implementado, o PEI aumenta a eficiência e eficácia dos trabalhos de
comando, amplia a segurança dos envolvidos e minimiza os impactos negativos em
ambientes sensíveis.
O presente plano foi elaborado com base na versão inicial do PEI, elaborado no ano de
2012, pela empresa Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental. As informações
consideradas atualizadas foram mantidas tal qual como na versão de 2012.

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

2.2 Escopo
O PEI é aplicável a Portonave S/A – Terminais Portuários de Navegantes, contemplando as
operações de navio no costado onde exista o risco de vazamento de óleo para as águas do
estuário do Itajaí-açu.
Os procedimentos definidos neste PEI, bem como seus recursos humanos e materiais,
podem ser aplicados ao Plano de Ajuda Mútua – PAM e Plano de Área – PA do Complexo
Portuário Itajaí/Navegantes, bem como em sinistros nas instalações vizinhas da empresa.

2.3 Informações gerais
RAZÃO SOCIAL:
PORTONAVE S/A – Terminais Portuários de Navegantes
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:

Logradouro/nº:

Avenida Portuária Vicente Coelho, n° 01

Bairro:

São Domingos

CEP:

88370-904

Município:

Navegantes

Telefone:

+55 47 2104-3300

CNPJ:

01.335.341/000180

Inscrição estadual:

255087888

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁEL TÉCNICO
Nome:

Fabricio Martins

CPF:

036.512.809-36

Registro no conselho de classe:

CREA/SC 076003-7

5/48

PLANO / PROGRAMA
PSG.MA.001 – REV.03
PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL - PEI

Profissão/
Especialidade:
Telefone:
E-mail:

Engenheiro Sanitarista e de Segurança do Trabalho
+55 47 2104-3499 (fixo) +55 47 98802-3538 (móvel)
fmartins@portonave.com.br

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
Logradouro/nº:

Avenida Portuária Vicente Coelho, n° 01

Bairro:

São Domingos

CEP:

88370-904

Município:

Navegantes

Telefone:

+55 47 2104-3300

Contato
técnico:

Guilherme Kluge Schetinger

Cargo: Analista de Meio Ambiente

E-mail:

gschetinger@portonave.com.br

ATIVIDADE PRINCIPAL DA INDÚSTRIA:
CNAE:

Atividades do Operador Portuário

5231-1/02

REGIME DE PRODUÇÃO
Horas/dias:

24 horas

Dias/mês:

31 dias

Mês/ano: 12 meses

ÁREA ÚTIL TOTAL
400.000,00 m²
COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000)
UTM (E, N): 732180.31, 7022913.87

2.4 Características das instalações
A Portonave S/A - Terminais Portuários de Navegantes é uma empresa que fornece
soluções logísticas, principalmente no que diz respeito ao embarque, desembarque e
armazenamento de cargas conteinerizadas. A empresa conta com 900 m de cais, 3 berços
de atracação e uma área de 377.000 m² com aproximadamente 2.000 tomadas reefers fixas.
No aspecto operacional o Terminal conta com 6 portêineres do tipo Post-Panamax, com
capacidade de suspensão de 75 toneladas. A movimentação dos contêineres no pátio é
realizada por 18 transtêineres Rubber Tyred Gantry, que suportam até 45 toneladas de
carga e 5 empilhadeiras do tipo Reach Stacker. Contêineres vazios são movimentados por 4
Empty Container Handlers, que podem empilhar até 6 posições de altura. Há, ainda, 40
Terminal Tractors operando no deslocamento de contêineres dentro do Terminal.

2.5 Localização e caracterização geográfica
A Portonave está localizada na cidade de Navegantes, no estado de Santa Catarina.
Encontra-se em uma das mais importantes regiões do ponto de vista socioeconômico do
estado, onde a atividade da construção naval revela-se como um destacado polo industrial e
comercial pela presença de diversos estaleiros, assim como está aí localizado um dos mais
importantes parques industriais pesqueiros do país.
Têm seus limites geográficos delimitados, ao norte, pelo Município de Penha, a oeste pelos
municípios de Ilhota, Gaspar e Brusque, ao sul, pelos municípios de Balneário Camboriú e
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Camboriú, e a leste, pelo Oceano Atlântico. Como característica geográfica importante
observa-se que as cidades de Itajaí e Navegantes estão localizadas na foz do rio Itajaí-Açu,
nas margens direita e esquerda, respectivamente.
A bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu drena uma área de aproximadamente 15.500 km² na
qual se encontram importantes centros urbanos como Rio do Sul e Blumenau, entre outros,
que fazem parte de um importante polo econômico regional. O rio Itajaí-Açu é o maior
contribuinte de descarga fluvial da vertente Atlântica do Estado de Santa Catarina, com uma
vazão média de 318 ± 394 m3/s, segundo cálculos obtidos a partir de dados da Agência
Nacional de Energia Elétrica.
A região da foz do rio Itajaí-Açu constitui-se em um complexo sistema estuarino, sendo a
porta de entrada do rio para a navegação. Este rio apresenta ao longo da região do baixo
vale um aspecto meandriforme, com grande aporte sedimentar em escalas sazonalmente
diferenciadas. O meandro do rio mais próximo do oceano sofreu forte interferência
antropogênica a partir do início do século passado, principalmente devido à necessidade de
se estabilizar a sua barra. Com estas obras de estabilização do leito do rio Itajaí-Açu em seu
segmento final com vistas a proporcionar melhores condições de navegabilidade para
embarcações de maior porte, surge o ambiente conhecido como Saco da Fazenda, que
nada mais era do que um meandro do rio segmentado na sua margem direita pela
implantação de guias correntes.

2.6 Acessos
O acesso ao Terminal apresenta características de importância estratégica, devido às
proximidades com uma série de alternativas de acesso e logística, como: (i) o Aeroporto
Internacional de Navegantes (Terminal Aeroportuário Ministro Vitor Konder); (ii) com as
rodovias federais BR-101 e BR- 470; e (iii) com o canal de navegação e acesso ao
complexo portuário do rio Itajaí-Açu.
2.6.1 Acessos rodovi ários
O acesso rodoviário se dá principalmente através das rodovias federais BR-101 e BR-470. A
partir da BR-101, com acesso no viaduto da confluência com a BR-470, em sentido oeste,
em direção à cidade de Navegantes, percorre-se um trecho com cerca de sete quilômetros
até a rua Francisco de Paula Seara, rua esta que acessa a rua Itajaí, seguindo-se então em
sentido sul em direção ao centro de Navegantes por mais cerca de 1.000 metros até a rua
Anibal Gaya.
Além deste existe o acesso através do Município de Itajaí, com a necessidade da utilização
de travessia fluvial (ferry-boat), havendo dois locais de interligação por esta modalidade de
travessia no rio Itajaí-Açu, entre Itajaí e Navegantes, sendo: (i) ferry-boat entre o centro de
Itajaí e o centro de Navegantes, distante aproximadamente 800 metros do empreendimento;
e (ii) balsa entre o bairro Barra do Rio em Itajaí e o bairro Porto das Balsas, em Navegantes,
distante aproximadamente sete quilômetros do empreendimento. O acesso terrestre se dá
então, desde estes dois acessos fluviais de Itajaí, pela avenida Santos Dumont, atingindo-se
a rua Anibal Gaya, onde se encontra o empreendimento, e o outro, seguindo a avenida José
Francisco Laurindo, depois se transformando na rua Itajaí, atingindo então a rua Anibal
Gaya.

7/48

PLANO / PROGRAMA
PSG.MA.001 – REV.03
PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL - PEI

2.6.2 Acesso marítimo
O acesso hidroviário a Portonave se dá através do canal de navegação e acesso ao
complexo portuário do rio Itajaí-Açu. Este canal de navegação tem seu início na barra de
acesso ao Porto Organizado de Itajaí, com a existência de estruturas de guia correntes
(molhes), passando pelos terminais portuários de Itajaí e de Navegantes, e seguindo em um
trecho de aproximadamente nove quilômetros a montante da bacia de evolução do Porto de
Itajaí, trecho onde estão instalados outros terminais portuários.
Cabe ainda destacar que esta região do baixo estuário do rio Itajaí-Açu insere o maior porto
pesqueiro do Brasil, havendo várias indústrias de captura e beneficiamento de pescado, e
também, de terminais pesqueiros, estando aí localizada a maior frota pesqueira brasileira,
com aproximadamente 400 embarcações.
2.6.3 Acesso aeroportuário
O acesso aéreo se dá pelo Aeroporto Internacional de Navegantes, situado a menos de 2km
do empreendimento em um acesso direto por via asfaltada. Além do aeroporto instalado no
Município de Navegantes, é importante destacar que o empreendimento encontra-se no
ponto central de outros dois terminais aeroportuários existentes no Estado de Santa
Catarina: (1) o Aeroporto Internacional de Florianópolis, localizado na capital catarinense,
distante aproximadamente 120km do empreendimento, com acesso rodoviário pela rodovia
federal BR-101, em um trecho com tempo de deslocamento médio de uma hora e trinta
minutos (01h30min) em automóvel; e (2) com o Aeroporto de Joinville (Lauro Carneiro de
Loyola), localizado na região do litoral norte do estado catarinense, no Município de Joinville,
com acesso também pela rodovia federal BR-101, distante aproximadamente 80km do
empreendimento, com tempo médio de deslocamento de uma hora e quinze minutos
(01h15min) em automóvel.

3. TERMOS E DEFINIÇÕES


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



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



CEDRO: Capacidade Efetiva Diária de Recolhimento de Óleo.



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



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



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



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



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

4. RESPONSABILIDADES GERAIS


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



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

5. CENÁRIOS ACIDENTAIS
5.1 Identificação e avaliação dos riscos
A Portonave é um terminal multimodal que opera com cargas conteinerizadas secas e
frigorificadas. A empresa não oferece serviços de abastecimento de embarcações ou
retirada de óleo usado, porém, autoriza a execução de tais atividades em suas instalações,
sendo o Armador responsável pela contratação da empresa que realizará o serviço.
A empresa possui um tanque de 15m³ de óleo diesel para abastecimento da frota interna,
além de óleos lubrificantes e fluídos hidráulicos utilizados nos equipamentos de
movimentação de carga (empilhadeiras, reach stackers, RTG). Tanto o tanque quanto os
óleos são armazenados na área da manutenção, em áreas contidas e distantes do estuário.
A Portonave conta com 2 canais de drenagem, equipados com comporta estanque, que
recebem todo o escoamento superficial do Terminal. Em caso de um grande vazamento de
óleo no pátio, o óleo não coletado pela equipe de emergências ambientais será direcionado
para o canal e coletado antes da abertura das comportas.
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5.1.1 Metodologia para a nálise de riscos
Para avaliação dos riscos das atividades operacionais utilizou-se a técnica de análise de
riscos denominada Análise Preliminar de Riscos/Perigos (APR ou APP). Este método
classifica o Risco/Perigo através do cruzamento das avaliações da probabilidade ou
frequência de ocorrência do evento (Tabela 1) com a severidade da sua consequência
(Tabela 2). A classificação é definida segundo a matriz apresentada na (Tabela 3).
Tabela 1 – Categorias de frequência pelo método de APP.

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

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

Identificação do
reservatório

Tipo de
reservatório

Tipos de
óleos

Volume
armazenado
(m³)

Registros de
incidentes

Tanque de
abastecimento

Aéreo com contenção
secundária

Óleo diesel

15

Sem registros

Óleo diesel

20

Sem registros

15W40
(motor)

10

Sem registros

Área coberta com
sistema de
contenção

Óleos diversos

5

Sem registros

Embarcações

Tanques de
combustível

Óleo diesel
marítimo

2.000

Sem registros

Equipamentos de
movimentação de
cargas
(Figuras 1 - 4)

Tanques de
combustível

Óleo diesel e
lubrificantes

Variável

Pequenos
vazamentos sem
impacto ao meio
ambiente

Caminhão comboio
Depósito de óleos
lubrificantes e fluídos
hidráulicos
Depósito de óleos
lubrificantes e fluídos
hidráulicos para
descarte

Aéreo com chapa
dupla
Área descoberta
com sistema de
contenção

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

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

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

Figura 4 – Guindaste de pórtico sobre rodas
(RTG).
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5.2 Análise de riscos e definição de criticidade
A partir da identificação dos riscos por fonte e, utilizando a metodologia de avaliação de
riscos apresentada, é possível identificar a criticidade de cada cenário para definição das
prioridades e medidas de controle.
A seguir são apresentados os resultados e análises de riscos de vazamento de óleo para o
Terminal Portuário de Navegantes*¹ (Tabela 5).
NOTA 1: Para a determinação da frequência, além da descrição informada na tabela 1, foi avaliada a probabilidade de o
óleo vazado alcançar no estuário do rio Itajaí-Açu, considerando as medidas de contenção já existentes no terminal.
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Tabela 5 – Análise de riscos para vazamento de óleo na Portonave.

Avaliação de risco
Fonte

Tanque de
abastecimento

Caminhão comboio

Risco

Ruptura do tanque por
motivo qualquer

Vazamento de diesel
do caminhão comboio
por motivo qualquer

Efeito

Vazamento de diesel
no solo em área
primária

Vazamento de diesel
no piso asfáltico, em
área primária

Depósito de óleos
lubrificantes e fluídos
hidráulicos

Vazamento de óleo
durante transferência
ou manipulação dos
reservatórios

Vazamento de diesel
no solo em área
primária

Depósito de óleos
lubrificantes e fluídos
hidráulicos para
descarte

Vazamento de óleo
durante transferência
ou manipulação dos
reservatórios

Vazamento de diesel
no solo em área
primária

Medidas de contenção
imediata existentes

Tanque de combustível
armazenado em área
impermeabilizada, com bacia
de contenção.

Severidade

Frequência /
probabilidade

Classificação
do risco

II

A

1

II

A

1

II

A

1

II

A

1

Canal de drenagem com
comporta estanque.
Canal de drenagem com
comporta estanque.
Equipe de pronta resposta.
Armazenado em área
impermeabilizada, com
canaleta de contenção.
Canal de drenagem com
comporta estanque.
Armazenado em área
impermeabilizada, com
canaleta de contenção.
Canal de drenagem com
comporta estanque.

14/48

PLANO / PROGRAMA
PSG.MA.001 – REV.03
PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL - PEI

Avaliação de risco
Fonte

Risco

Efeito

Medidas de contenção
imediata existentes
Severidade

Frequência /
probabilidade

Classificação
do risco

Embarcações

Vazamento de óleo
combustível do navio
por motivo qualquer

Vazamento de óleo
diretamente no
estuário

Não há.

IV

B

3

Embarcações

Vazamento de óleo
sludge durante retirada
de resíduos

Vazamento de óleo
diretamente no
estuário e costado

Não há.

III

B

2

Equipamentos de
movimentação de
cargas

Vazamento de óleo
combustível ou
hidráulico dos
equipamentos por
motivo qualquer

Vazamento de diesel
no piso asfáltico, em
área primária

Canal de drenagem com
comporta estanque.

II

B

1

Mancha de óleo de
origem desconhecida

Presença de óleo de
fonte qualquer no
estuário

Contaminação do
estuário e áreas
sensíveis por óleo de
origem desconhecida

III

D

3

Equipe de pronta resposta.

Não há.
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5.3 Cenários e hipóteses acidentais
Os cenários acidentais considerados mais significativos na análise de riscos (classificação
de risco = 2 ou 3) são apresentados a seguir. Para aqueles considerados desprezíveis
(classificação de risco = 1), entende-se que as medidas de controle existentes são
suficientes para evitar que o óleo alcance o estuário, não sendo, portanto, objeto do Plano
de Emergência Individual.
 Cenário I – Vazamento de óleo combustível do navio por motivo qualquer;
 Cenário II – Vazamento de óleo durante retirada de resíduo oleoso;
 Cenário III – Mancha de óleo de origem desconhecida (mancha órfã).
A seguir são apresentadas as hipóteses acidentais dos cenários acima identificados (Tabela
6).
Tabela 6 – Hipóteses acidentais significativas para as atividades Portonave.

Área

Hipótese/Perigo

Volume vazado

Destinação /
contenção

Maior tanque de
combustível:
5.000,00 m³

Estuário do 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.
Vazamento de óleo por ruptura nas
conexões das mangueiras ou falhas de
procedimentos.

Maior volume
coletado de uma
única embarcação
200 TON

Estuário do rio
Itajaí-Açu

Indeterminado

Estuário do rio
Itajaí-Açu

Mancha de
óleo de
origem
desconhecida

Contaminação do estuário e áreas
sensíveis por óleo de origem
desconhecida.

5.4 Descarga de pior caso
Em cumprimento à Resolução CONAMA Nº. 398/2008, no que se refere ao cálculo do
volume de descarga do pior caso, foi considerado cenário “Vazamento de óleo devido à
fissura no casco de embarcações”, contudo, ressalta-se que, os navios que atracarão no
terminal chegarão com no máximo 50% do volume do tanque, já que os mesmos não farão
abastecimento de combustível na Portonave.
Desta forma, de acordo com o Anexo II da Resolução CONAMA N°. 398/2008, segue o
volume de descarga de pior caso (50% do volume total do tanque do maior navio que
operará no porto): no caso de tanques, equipamentos de processo e outros reservatórios:

16/48

PLANO / PROGRAMA
PSG.MA.001 – REV.03
PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL - PEI

Vpc = V1
onde:
Vpc = volume do derramamento correspondente à descarga de pior caso
V1 = capacidade máxima do tanque, equipamento de processo ou reservatório de maior capacidade (1)
Vcp = (óleo bunker + óleo diesel + óleo lubrificante)/2
Vcp = (8.960,3 +467,0+558,4)/2
Vcp = 4.992,85 m³

Desta forma a descarga de pior caso será de, aproximadamente, 5.000,00m³ de óleo, pois
este é o volume máximo do tanque de combustível dos navios de maior porte que atracam
na Portonave.
Entretanto, para a confecção dos cenários da modelagem numérica do processo de deriva
de óleo no baixo estuário do rio Itajaí-Açu, utilizou-se além de 50% do volume de óleo
bunker, 4.480,15m³, também um cenário extremo com o volume total dos tanques dos
navios maiores, no caso, de 8.960,3m³ de óleo bunker.
Observa-se que para a realização dos estudos de modelagem se utilizou, somente, como
referência, o óleo bunker, por ser aquele que se terá em maior volume nas embarcações,
por ser mais denso, e também, mais persistente no ambiente. Observa-se ainda que o óleo
bunker, por ser mais denso (pesado) pode ir direto para o fundo, ou então formar camadas
de óleo em profundidades diferentes dependendo da densidade da água. Ainda, devido a
tais características, este óleo, em geral, acaba passando por baixo das barreiras de
contenção, ao contrário dos óleos diesel e lubrificantes, menos densos, e mais voláteis, e
que são mais facilmente retidos e absorvidos pelas barreiras de contenção e pelas mantas
absorventes.

6. RECURSOS PARA RESPOSTA
6.1 Dimensionamento da capacidade mínima de resposta
A Resolução CONAMA Nº. 398/08 determina que os recursos existentes no Plano de
Emergência sejam dimensionados observando-se: a) Capacidade de contenção do óleo
flutuando; e b) Capacidade de recolhimento do óleo derramado.
A capacidade de resposta complementar da instalação deverá ser assegurada por meio de
recursos próprios ou de terceiros provenientes de acordos previamente firmados,
estabelecidos aos critérios de descargas pequenas (8m³) e médias (até 200m³) e de pior
caso definidos a seguir.
6.1.1 Capacidade de resposta
Para o cálculo de resposta foram estabelecidos 2 níveis de emergência sendo:


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

Para o dimensionamento da capacidade mínima de resposta foram considerados:



Emergência de nível 1: Até 8m³.
Emergência de nível 2: Acima de 8m³, podendo atingir o volume de 5.000,00m³
(pior caso), pois este é o volume de combustível máximo dos tanques, dos navios
operados na Portonave.

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

Resolução CONAMA N°.
398/08

Quantidade de barreiras

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

3 x o comprimento da
embarcação

900,00 metros

Contenção da Mancha de Óleo

De acordo com o CEDRO

Pior Caso 60 hs - 300 metros

Proteção do canal e demais
corpos hídricos

Até 350 metros

350 metros

A quantidade mínima de barreiras para a contenção da mancha de óleo deve ser feita de
acordo com o cálculo da CEDRO, logo a quantidade de barreiras deve ser compatível com a
vazão dos recolhedores previstos na estratégia de resposta. Na tabela abaixo são
apresentadas as quantidades de barreiras de acordo com a vazão do recolhedor (Tabela 8).
Tabela 8 – Quantidade de barreiras conforme a vazão do recolhedor*².

Vazão do recolhedor (m³/h)

Quantidade de barreiras (m)

0 - 50

100

51 - 100

200

101 - 200

250

201 - 250

300

A partir de 251

400

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

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

CEDRO

Tempo para
Disponibilidade do
recurso

Capacidade Nominal do
Recolhedor
(m³/h)

Quantidade de
barreiras
necessárias
(metros)

CEDRO dp 8m³/dia

<2h

1,70

100

CEDRO dm
200m³/dia

<6h

20,83

100

12 h

66,66

200

36 h

133,33

250

60 h

237,50

300

CEDRO dpc1
320m³/dia
CEDRO dpc2
640m³/dia
CEDRO dpc3
1140m³/dia

Com base nos cálculos, a quantidade mínima de barreiras de contenção definida para a
Portonave é de 1.550,00 metros.
6.1.1.2 Recolhedores
O cálculo da capacidade de recolhimento é realizado com base no critério de descarga
pequena e média. Deve-se levar em consideração o tipo da instalação, de forma que para
portos organizados e demais instalações portuárias, e terminais, devem-se incluir o cenário
de derramamento de óleo por navios.
O cálculo do recolhimento é realizado com base na Capacidade Efetiva Diária de
Recolhimento de Óleo, denominado de CEDRO, onde:

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

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

Tempo para
disponibilidade de
recursos no local

Capacidade Efetiva
Diária de
Recolhimento de
Óleo (CEDRO)

8m³

Menor do que 2
horas

8m³/dia

Capacidade
Nominal do
Recolhedor

Número de
Recolhedores

8m³/dia = 24 x Cn x 0,20 01 recolhedor
Cn = 8 / (24 x 0,20)
com capacidade
Cn = 1,67 m3/h
de 1,7 m3/h

De acordo com as informações acima apresentadas, a Portonave deve dispor de, no
mínimo, 01 recolhedor de óleo (skimmer) com capacidade de recolhimento igual ou superior
a 1,7m³/h.
b) Cálculo de descarga média, para volume de 200m³
Com base no cálculo do CEDRO, e de acordo com a Resolução CONAMA N°. 398/08, são
apresentados a seguir os cálculos para descarga média (Tabela 11).
Tabela 11 – Cálculo de descarga média para volume de 200m³.
Descarga
pequena
(volume)

Tempo para
disponibilidade de
recursos no local

Capacidade Efetiva
Diária de
Recolhimento de
Óleo (CEDRO)

Capacidade
Nominal do
Recolhedor

Número de
Recolhedores

200m³

Menor do que 6
horas

CEDRO=0,5xVdm=
0,5x200= 100m³/dia

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

01 recolhedor
com capacidade
de 25m³/h

Conforme as informações apresentadas, para uma descarga média de 200m³ a Portonave
deve dispor de, no mínimo, 01 recolhedor de óleo (skimmer) com capacidade de
recolhimento igual ou superior a 25m³/h.
c) Cálculo de descarga de pior caso, para um volume de 5.000,00m³
A seguir são apresentados os cálculos para dimensionamento dos recolhedores para a
descarga de pior caso (Tabela 12).
Tabela 12 – Cálculo de descarga de pior caso.
Descarga
pequena
(volume)

5.000,00m³

Tempo para
disponibilidade de
recursos no local

12 horas

Capacidade Efetiva
Diária de
Recolhimento de
Óleo (CEDRO)

Capacidade
Nominal do
Recolhedor

Número de
Recolhedores

02 recolhedores
320 = 24 x Cn x 0,20 com capacidade de
CEDRO = 320m³/dia Cn = 320 / (24 x 0,20)
30m³/h e 01 com
Cn = 66,66m³/h
capacidade de
7m³/h
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Descarga
pequena
(volume)

Tempo para
disponibilidade de
recursos no local

5.000,00m³

36 horas

5.000,00m³

60 horas

Capacidade Efetiva
Diária de
Recolhimento de
Óleo (CEDRO)

Capacidade
Nominal do
Recolhedor

Número de
Recolhedores

02 recolhedores
640 = 24 x Cn x 0,20 com capacidade de
CEDRO = 640m³/dia Cn = 640 / (24 x 0,20)
50m³/h e 01 com
Cn = 133,33m³/h
capacidade de
35m³/h

CEDRO =
1.140m³/dia

1140 = 24 x Cn x 0,20
5 recolhedores
Cn = 1140 / (24 x 0,20) com capacidade de
Cn = 237,5m³/h
50m³/h

6.1.1.3 Armazenamento temporário
A capacidade de armazenamento temporário de óleo ou mistura oleosa recolhidos atenderá
o equivalente a 03 (três) horas de operação do recolhedor.
No caso da descarga de pior caso, considerando a Capacidade Nominal do Recolhimento
para um tempo de resposta de 60 horas, a capacidade de armazenamento temporário
requerida é de 712,5m³.
6.1.1.4 Absorvedores
O dimensionamento da quantidade de materiais absorventes utilizados na limpeza final da
área do derramamento e nos locais inacessíveis aos recolhedores é apresentado na tabela
abaixo (Tabela 13).
Tabela 13 – Quantitativo de absorventes para a limpeza final da área do derramamento e nos locais
inacessíveis aos recolhedores.
Equipamentos

Resolução CONAMA N°.
398/08

Quantidades

Barreiras absorventes

O mesmo comprimento das barreiras
utilizadas para a contenção do óleo

1.550,00 metros

Mantas absorventes

Em quantidade equivalente ao
comprimento das barreiras utilizadas
para a contenção

1.550,00 metros

Materiais absorventes a granel

Em quantidade compatível com a
estratégia de resposta

750 kg

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

Item
Embarcação

Modelo

Especificação

Unidade

Total

4.2 m

75 hp

Unidade

1

Unidade

1

1.8 flex

Unidade

1

75 m²

Unidade

1

Unidade

2

Carreta para embarcação
Pick up de pequeno porte

Saveiro

Motobomba
Barra de reboque
Lances de 20 m

8’’x12’’

Metros

1080

Em tiras

300 x 12 cm

Metros

1080

Rolo branco

4 mm x 43 m

Unidade

10

Rolo verde

4 mm x 43 m

Unidade

10

5 Kg

Unidade

108

Unidade

10

Barreiras de contenção móvel
Barreiras absorventes

Turfa
Big bag 500 litros
Mantas brancas

3 mm

Unidade

1000

Mantas verdes

4mm

Unidade

1000

45 m³/h

Unidade

3

Tanque autoportante

10 m³

Unidade

2

Tanque flutuante

15 m³

Unidade

1

Conjunto de mangotes

15 m

Unidade

6

Recolhedor de óleo

Vestimenta de proteção

Nível A

Unidade

2

Vestimenta de proteção

Nível B

Unidade

2

Vestimenta de proteção

Nível C

Unidade

5

Kit de respiração autônoma

Unidade

4

Kit de EPIs

Unidade

15

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

7.2 Atribuições da equipe de resposta
7.2.1 Coordenador & Líder do P EI (Comando de operações)
Papel desempenhado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho e Técnico de Segurança
do Trabalho respectivamente. Diante de uma emergência, cabe ao comando de operações:














Buscar informações, avaliar a situação e suas prioridades;
Solicitar ao CCOS o acionamento do PEI;
Definir o posto de comando e área de espera para as equipes de apoio;
Definir a estrutura organizacional mais adequada para a emergência;
Determinar os objetivos estratégicos e táticos da operação;
Estabelecer um plano de ação para controle da emergência;
Mobilizar e gerenciar os recursos disponíveis;
Avaliar os riscos da operação e estabelecer medidas de segurança;
Garantir a segurança de toda a equipe e demais afetados;
Estabelecer medidas preventivas com vistas a redução dos impactos;
Coordenar atividades com órgãos externos de apoio e cooperação;
Solicitar acionamento do PA caso os recursos internos para controle da emergência
sejam extrapolados;
Providenciar relatório de investigação de incidentes, conforme procedimento P.SG.08
- Notificação, Investigação e Tratamento de Incidentes.

7.2.2 Equipe de atendimento a emergências ambientais
A Equipe de Atendimento a Emergências Ambientais é responsável por:



Comparecer no local da emergência com todos os recursos necessários;
Definir, juntamente com o Comando de Operações, o plano de ação para controle da
emergência;
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Adotar medidas ofensivas e defensivas para controle da emergência;
Monitorar a segurança das equipes e demais envolvidos na operação;
Interromper, de imediato, qualquer ato ou condição insegura;
Recolher e destinar corretamente os resíduos gerados durante o atendimento.

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








Obter informações sobre a emergência ou situação crítica junto ao Comando de
Operações;
Recomendar medidas para o gerenciamento dos riscos relacionados à operação;
Monitorar a segurança das equipes e demais envolvidos na operação;
Informar ao comando medidas de segurança específicas para as pessoas que
acessam as zonas de trabalho da operação;
Interromper, de imediato, qualquer ato ou condição insegura;
Reportar as condições inseguras constatadas ao comando de operações;
Participar da elaboração do plano de ação, sugerindo medidas de segurança.

7.2.4 Vigilante/ Tático
Os Vigilantes/Tático tem como atribuições:




Obter informações sobre a emergência ou situação crítica junto ao Comando de
Operações;
Promover o isolamento da área de risco, somente permitindo a entrada de pessoas
envolvidas ao atendimento da emergência;
Controlar o tráfego de forma a garantir a circulação segura de veículos e
equipamentos envolvidos no atendimento da emergência.

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


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

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

7.2.6 CCOS
São responsabilidades da equipe do CCOS:



Acionar, mediante solicitação do Comando de Operações, a equipe do PEI e demais
equipes de apoio, incluindo contatos externos;
Manter atualizada o formulário F.ST.024 - Lista de Contatos de Emergência
atualizado;
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Manter registro dos contatos estabelecidos e ações realizadas no livro de
ocorrências.

7.2.7 Comuni cação corporativa
Papel assumido pela equipe de Comunicação Corporativa da Portonave. Suas principais
atribuições são:







Obter informações sobre a emergência ou situação crítica junto ao Comando de
Operações;
Produzir informes sobre a situação crítica e a operação, tão logo quanto possível;
Identificar o porta voz da operação (pessoa que fala sobre o evento na mídia);
Estabelecer contatos regulares com a mídia para fins de disseminação de
informações;
Observar as restrições para a divulgação de informações estabelecidas pelo
comando da operação;
Organizar coletivas e intermediar o contato do comando com integrantes da
imprensa em geral.

8. INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA RESPOSTA
8.1 Sistema de alerta a derramamento de óleo
Embora o PEI possa ser empregado nas mais diversas situações, independentemente de
sua causa, tamanho, configuração, localização ou complexidade, faz-se necessário que o
sistema seja implementado a partir de um roteiro básico.
Desta forma, assim que a situação crítica é detectada, um conjunto de medidas preventivas
deve ser tomado, iniciando com o acionamento do CCOS, seguido dos demais recursos de
resposta.
Qualquer trabalhador, terceiro ou visitante que identificar uma situação de emergência
deverá acionar imediatamente o CCOS por um dos canais listados abaixo:


Rádio digital DTR 620:

Canal GR-CCOS



Rádio analógico EP 450:

Canal 08



Celular:

(47) 98864-2167



Ramal interno:

3493



Ligação externa:

(47) 2104-3493

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


1º

Equipe de emergências ambientais.



2º

Coordenador do PEI.



3°

Líder do PEI.
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4°

Conforme orientação do Comando de Operações*4

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

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

8.4 Etapas da gestão de emergências
Embora não exista uma sequência linear obrigatória aplicável a todos os casos, o roteiro
básico definido a seguir deve ser considerado para início do atendimento. Cabe ao
Coordenador do PEI decidir as etapas necessárias para o atendimento de cada cenário e
adaptar as ações de resposta quando houver necessidade.
8.4.1 Planejamento e definição das ações
8.4.1.1 Assunção do Comando de Operações
Assim que a situação de emergência é comunicada, as primeiras equipes que chegam ao
local avaliam preliminarmente a situação e implementam as ações iniciais voltadas para o
controle de riscos e obtenção de maiores informações sobre o evento.
Com a chegada do Coordenador ou Líder do PEI, estes assumem formalmente o Comando
da Operação, comunicando ao CCOS que se encontram no local.
Durante uma situação de emergência, o Coordenador do PEI poderá reestruturar a linha de
comando, apontando membros mais preparados para constituírem o Comando de
Operações ou definindo diferentes profissionais para atuarem no staff de operações.
Neste momento, todas as operações de navio devem ser interrompidas imediatamente a fim
de evitar o agravamento do cenário e facilitar a execução das ações de resposta.
8.4.1.2 Instalação do Posto de Comando - PC
A pessoa responsável pelo Comando deverá identificar um local apropriado para instalar o
Posto de Comando de operações, considerando requisitos de segurança, acessibilidade,
fácil localização etc.
8.4.1.3 Definição das áreas de espera
Após instalação do PC, o Comando de Operações deverá identificar um local apropriado
para instalar a área de espera e designar uma pessoa (geralmente um membro da brigada),
para assumir a função de encarregado dessa área.
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8.4.1.4 Coleta de informações
O Comando de Operações deverá buscar informações sobre a situação crítica (o que
aconteceu, como está atualmente, como pode evoluir, etc.). Tais informações podem ser
visualizadas diretamente pelo comando ou chegarem até o posto de comando por meio de
relatos de vítimas, testemunhas, integrantes das equipes de resposta etc.
As informações básicas para o planejamento das ações são:


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



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



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



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



Informações de segurança do produto vazado: dados de identificação, perigos,
primeiros socorros, medidas de combate a incêndios, medidas de combate a
derrames, manuseio e armazenagem, propriedades físico químicas, informação
toxicológica, informação ecológica e outras informações julgadas pertinentes de
todos os produtos manuseados.

A obtenção e atualização das informações relevantes serão realizadas pelo Coordenador do
PEI, ou pelas pessoas por ele designadas para a função. As informações sobre as
condições meteorológicas e climáticas serão obtidas por meio do CCOS que, por sua vez,
deverá contatar as autoridades locais como Capitania dos Portos.
8.4.1.5 Elaboração do plano de ação
Com base nas informações coletadas, o Comando de Operações deverá elaborar e
implementar o plano de ação, estabelecendo objetivos e prioridades, a partir da situação e
dos recursos disponíveis, num determinado período operacional*5.
Geralmente, o primeiro plano de ação é simples e de curto alcance, representando um
esforço inicial para a passagem de uma resposta mais genérica para ações orientadas nos
planos de contingência específicos para cada cenário de emergência, conforme descrito
adiante.
O plano de ação deve considerar, obrigatoriamente, a proteção de áreas vulneráveis que
possam ser atingidas pelo óleo derramado.
NOTA 5: A gestão de uma emergência deve sempre ser tratada com calma e cautela. O Comando deverá buscar o máximo
de informações para otimizar as ações a serem tomadas oferecendo riscos a níveis aceitáveis.
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8.4.2 Procedimento para deslocamento dos recursos
A avaliação do cenário acidental deve ser realizada constantemente, e caso necessário
deve ser definido o aporte de recursos adicionais para o atendimento à emergência.
O Comando de operações deve dar atenção especial para a aquisição ou deslocamento dos
recursos essenciais para o atendimento à emergência, tais como: líquido gerador de
espuma - LGE, mangueiras, óleo combustível para funcionamento de viaturas e
embarcações, etc., devendo ainda receber e registrar as solicitações de recursos. O controle
dos recursos deve ser realizado na entrada e saída dos equipamentos e materiais. Cabe ao
Coordenador do PEI autorizar a aquisição de recursos extraordinários.
8.4.2.1 Aquisição e transporte de equipamentos e materiais
Quando do acionamento de empresas terceirizadas, a logística de transporte dos
equipamentos é de responsabilidade da empresa.
Caso o Coordenador do PEI solicite recursos adicionais, a logística de deslocamento deve
ser suprida pela empresa que fornece o recurso, utilizando para que os contratos
estabelecidos.
O Coordenador do PEI pode solicitar o aluguel de guindastes, caminhão vácuo, ferramentas,
entre outros recursos que se fizerem necessários para o controle da situação.
8.4.2.2 Transporte de recursos humanos e hospedagem
A empresa deverá providenciar transporte aéreo, terrestre ou marítimo para os recursos
humanos acionados para integrar a Estrutura Organizacional de Resposta. Deve também
controlar o aluguel de veículos e táxis e providenciar os recursos para hospedar todo o
pessoal envolvido no atendimento à emergência em locais próximos ao local da emergência,
se necessário providenciar acomodações para a equipe de campo, em edificações
permanentes ou em acampamentos.
8.4.2.3 Logística do fornecimento de alimentação
A empresa deve providenciar meios para disponibilizar lanches, refeições, e água a todo
pessoal envolvido na emergência, no próprio local.
8.4.3 Procedimento p ara interrupção do vazamento de óleo
Cabe ao Comando de Operações identificar a fonte geradora e providenciar a interrupção do
vazamento de óleo o mais rápido possível. A contenção do óleo já vazado deve ocorrer
simultaneamente a interrupção do vazamento.
Caso o vazamento ocorra em situações de fissura do casco por qualquer motivo, o
comandante responsável pela embarcação deverá ser imediatamente contatado, e o
procedimento de emergência interno ao navio acionado.
8.4.4 Procedimentos para contenção do derramament o de óleo
Simultaneamente aos procedimentos de interrupção do vazamento devem ser iniciados os
procedimentos de contenção do óleo derramado. As estratégias a serem adotadas para
contenção são definidas pelo Comando de Operações na etapa de planejamento das ações.
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8.4.4.1 Instalação de barreiras de contenção
As barreiras de contenção deverão ser posicionadas na água em ângulo de inclinação
adequado à intensidade das correntes para evitar a dispersão do óleo pelo estuário. Cabe
ao comando decidir as melhores estratégias para instalação das barreiras. A seguir são
apresentadas algumas técnicas para instalação de barreiras de contenção que podem ser
adotadas durante o atendimento (Figura 6).
Caso necessário, são utilizadas barreiras absorventes para reduzir o efeito de arraste por
baixo das barreiras. As barreiras instaladas em ângulo têm maior eficiência na contenção do
produto do que as barreiras instaladas perpendicularmente.

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

As decisões quanto a pontos de desvio de manchas, implantação de pontos de recolhimento
em margens de corpos d’água, devem levar em consideração não apenas aspectos
operacionais, mas também a sensibilidade ambiental e a vulnerabilidade das áreas
apresentada nos Anexos I e II. A decisão quanto às áreas de sacrifício deve ser tomada em
conjunto com o Órgão Ambiental competente.
No caso de o produto ficar contido no solo junto à área impactada (solo, canaletas,
depressões etc.) como medida de prevenção contra incêndios, deve ser estabelecida, em
conjunto com os Órgãos Públicos competentes, uma zona de segurança onde só devem
entrar pessoas estritamente indispensáveis às operações em curso e veículos ou
equipamentos que não constituam risco de ignição.
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8.4.5 Procedimentos para proteção de áreas vul neráveis
De forma preventiva, todas as áreas sensíveis indicadas na Análise de Vulnerabilidade nos
Anexos I e II receberão barreiras absorventes que devem ser instaladas com o auxílio de
embarcações apropriadas. As barreiras permanecerão fixadas nas embarcações e estas
serão fundeadas nas proximidades das áreas vulneráveis devendo se deslocar conforme a
necessidade dependendo da variação da maré, dos ventos e da vazão dos rios próximos, se
for o caso.
Será realizado o monitoramento constante das áreas passíveis de serem atingidas pelo óleo
vazado, principalmente as áreas de manguezais e unidades de conservação, em situação
de maré enchente e vazante.
A seguir são descritas as principais ações a serem adotadas para proteção de áreas
sensíveis:


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



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



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



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



Caso for necessário acessar áreas sem acesso disponível, as equipes que atuarão
no combate à emergência não poderão produzir novos acessos ou “picadas”, antes
do órgão ambiental responsável pela área e/ou proprietário da área (no caso das
propriedades privadas) autorizar e orientar a sua realização;



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



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

Nos casos em que o contato do óleo com a área sensível seja inevitável o Coordenador do
PEI deverá solicitar a elaboração de um diagnóstico e uma avaliação da extensão da
degradação em conjunto com os órgãos ambientais competentes a fim de estabelecer as
ações compatíveis com o grau de sensibilidade e as características particulares da área
atingida, ações estas que permitam uma recuperação ambiental eficiente da área. Além
disso, se aplicável, deve ser estabelecido em articulação com o órgão ambiental competente
um plano de monitoramento da área.
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8.4.6 Procedimentos para monitorament o da mancha de óleo derramado
O Comando de Operações deve definir uma rotina de monitoramento de todas as ações
envolvidas no atendimento à emergência, principalmente as ações ligadas diretamente ao
combate.
O monitoramento da mancha de óleo dar-se-á por meio da visualização direta do ponto
mais alto da Portonave, geralmente a lança de um guindaste Ship to Shore (STS). Se
necessário, o monitoramento poderá ser feito também com sobrevoos de helicóptero ou
equipamento remoto com registro de imagem em tempo real (ex. drone). Todos os dados
serão gravados em mídia eletrônica, identificada com dia e horário da gravação ou aquisição
da imagem e enviado à Coordenação Geral de Emergências Ambientais – CGEMA do
IBAMA.
Os seguintes procedimentos podem ser adotados para fins de monitoramento:


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



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



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



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

As informações sobre o vazamento de produtos devem ser mantidas atualizadas e
consolidadas em relatório (área atingida, volume vazado, deslocamento da mancha, cores
da mancha, degradação da mancha de óleo, comunidades atingidas, etc.).
8.4.7 Procedimentos para recolhimento do óleo derramado
Após a contenção da mancha de óleo derramado, os procedimentos de recolhimento serão
definidos conforme a conveniência da situação.
8.4.7.1 Mancha não manobrável
Neste cenário a mancha de óleo não pode ser manobrada para ao cais ou para a área entre
o cais e faixa de praia. Assim sendo, a equipe de resposta, após efetuar a contenção,
utilizará os adsorventes em rolo e skimmer para retirar do meio aquoso o óleo.
8.4.7.2 Mancha manobrável
Neste cenário, a equipe de resposta tem condições de manobrar a mancha de óleo, contida
através das barreiras, para a proximidade da margem.
Os procedimentos a serem adotados para recolhimento do óleo derramado são descritos a
seguir:


Montar o tanque de armazenagem de óleo;



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



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

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


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



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



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



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



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



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

Caso as condições meteorológicas e/ou operacionais sejam desfavoráveis ou possam
comprometer a segurança do pessoal envolvido, o Comando de Operações pode suspender
as ações de combate, orientando a adoção de estratégias alternativas. Tão logo a situação
permitir, as ações de recolhimento devem ser retomadas.
8.4.8 Procedimento s para dispersão mecâni ca e química do ó leo
Tendo em vista as restrições legais contidas na Resolução CONAMA Nº. 472/2015 e a
intenção expressa neste plano de emergência de bombear os óleos contaminantes para
tanques de contenção para posterior destinação, não são previstos procedimentos para
dispersão química pela Portonave.
A dispersão mecânica somente será adotada quando forem esgotadas as possibilidades e
condições de contenção, recolhimento e absorção do produto derramado, após avaliação do
Comando de Operações e órgão ambiental competente.
8.4.9 Procedimentos para limpeza de áreas atingidas
A Portonave está localizada no baixo estuário do rio Itajaí-Açu, sendo uma área de alto valor
socioeconômico e ambiental. Estes aspectos conferem maior importância às medidas de
prevenção e exigem um curto tempo de resposta para que sejam reduzidos ao máximo os
efeitos dos derrames de óleo.
Cabe ressaltar que, qualquer método de limpeza deve ser aplicado após o óleo ter sido, pelo
menos em grande parte, retirado das águas próximas aos locais atingidos. De outra forma,
ambientes recém limpos podem vir a ser novamente contaminados, implicando na
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necessidade de nova limpeza e acarretando em mais danos à comunidade já perturbada
pelo impacto inicial.
As opções mais utilizadas na limpeza dos ambientes costeiros são: limpeza natural,
remoção manual, uso de materiais absorventes, bombeamento a vácuo, skimmers,
jateamento com água a diferentes pressões, jateamento com areia, corte de vegetação,
queima in situ, trincheiras, remoção de sedimentos e biorremediação.
Através da identificação dos índices de sensibilidade no baixo estuário do rio Itajaí- Açu e
área costeira adjacente, descritos no item Análise de Vulnerabilidade constante nos Anexos
I e II, são recomendados os seguintes procedimentos na eventualidade do sistema de
contenção não impedir a contaminação dos ecossistemas adjacentes a Portonave.
8.4.9.1 Limpeza de manguezais
Entre os ecossistemas costeiros, o manguezal é classificado como um dos mais sensíveis e
vulneráveis a vazamentos de óleo. O óleo pode persistir neste ecossistema por anos e,
neste caso, as técnicas que permitam limpar ou remover o óleo são limitadas. As principais
técnicas de limpeza recomendadas são apresentadas na tabela abaixo (Tabela 15).
Tabela 15 – Técnicas de limpeza recomendadas para manguezais.

Área

Técnica
Isolamento com barreiras de contenção

Canais e Águas
Adjacentes
Bosques

Skimmers
Bombeamento à vácuo
Barreiras absorventes
Limpeza natural

Considerando os diferentes métodos de limpeza para áreas de manguezal, conclui-se que a
melhor opção para este ambiente é a limpeza natural, devendo ser priorizado o uso de
recolhedores e bombeamento a vácuo para retirar o óleo das águas próximas ao manguezal
e, de absorventes nas margens, como tentativa de diminuir a entrada de óleo no
ecossistema.
Neste sentido, avaliando os aspectos inerentes a este ambiente, as seguintes ações podem
ser adotadas para limpeza de manguezais:


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



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



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



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



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

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


Impedir o corte ou a remoção da vegetação contaminada;



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



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



Impedir a remoção do sedimento contaminado;



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

8.4.9.2 Limpeza de marismas
Devido à sensibilidade e importância das marismas, as medidas de proteção devem ser
sempre iniciadas quando há qualquer possibilidade de o óleo contaminar o ambiente.
Recomenda-se utilizar barreiras de contenção, skimmers, barcaças recolhedoras e
bombeamento a vácuo nos rios, canais e águas adjacentes para reduzir a quantidade de
óleo que poderia afetá-las.
Para o interior de marismas são mais indicados a limpeza natural e o corte controlado. A
utilização destas técnicas deve ser feita com muita cautela e com planejamento prévio para
que sejam evitados danos pelo pisoteio e tráfego de pessoas e equipamentos.
De maneira geral as principais técnicas de limpeza recomendadas pela CETESB para os
ambientes de marismas encontram-se listadas na Tabela 16. Devendo-se adotar os
mesmos cuidados relativos aos procedimentos de limpeza das áreas de manguezais.
Tabela 16 – Técnicas de limpeza recomendadas para marismas.

Área

Canais e Águas
Adjacentes

Bosques

Técnica
Barreiras flutuantes e skimmers
Barreiras absorventes
Bombeamento à vácuo
Limpeza natural
Limpeza natural
Corte controlado
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8.4.9.3 Limpeza de praias
A limpeza de praias deve concentrar na remoção manual do óleo do médio e supralitoral;
desta maneira, a quantidade de areia removida é menor, devendo ser mínima em praias de
areia fina. Para praias mistas de areia e cascalho a limpeza natural, a remoção mecânica e
manual do óleo são as mais indicadas. Para praias de cascalho, a limpeza acaba por
remover grandes quantidades de sedimento podendo resultar em impactos adversos;
portanto, a limpeza deve se concentrar na linha de maré alta através de remoção manual e
mecânica.
Deve-se evitar o tráfego de veículos e pessoas, de modo a impedir que o óleo se misture
ainda mais ao sedimento. O jateamento a baixa pressão pode ser usado para direcionar e
acumular o óleo a ser recolhido por skimmers e absorventes. O jateamento a alta pressão
deve ser evitado, pois pode transportar material contaminado para outros locais, causar
impacto mecânico na fauna, desalojar a fauna e remover sedimentos.
Na zona entremarés deve-se evitar qualquer procedimento mecânico de limpeza, incluindo
circulação de veículos e máquinas pesadas, uma vez que este segmento da praia é o mais
rico e sensível biologicamente. O recolhimento manual do óleo deve ser efetuado apenas no
mediolitoral superior e supralitoral, retirando-se o mínimo de areia possível. É recomendado
o uso de rodos de madeira para remover o óleo (pás e enxadas devem ser utilizadas apenas
para retirar os montes de óleo agregados pelos rodos).
Uma vez recolhida a maior parte do óleo, o uso de absorventes é de grande eficiência na
limpeza fina da praia. O produto deve ser espalhado na franja do infralitoral, sempre nas
marés baixas. Após a preamar, o produto deve ser recolhido manualmente na franja do
supralitoral, respeitando-se as faixas inferiores da praia. Todo o óleo recolhido deve ser
retirado da praia preferencialmente em tambores ou “big bags” lacrados.
8.4.9.4 Limpeza de costões rochosos
Existem diversos métodos de limpeza para remediar a contaminação de costões rochosos
atingidos por óleo. Muitas das técnicas, entretanto, promovem um dano adicional à
comunidade submetida ao processo de limpeza. Entre as técnicas mais utilizadas estão o
jateamento, o bombeamento, a remoção manual, a lavagem com água corrente, o uso de
absorventes e a limpeza natural. As técnicas de limpeza recomendadas para costões
rochosos são apresentadas a seguir (Tabela 17).
Tabela 17 – Técnicas de limpeza recomendadas para costões rochosos.

Área

Técnica
Limpeza natural

Costões abrigados

Bombeamento à vácuo
Remoção manual
Absorventes granulados na água adjacente
Barreiras absorventes e pompons
Lavagem sem pressão
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Área

Costões expostos

Técnica
Jateamento à baixa pressão
Limpeza natural

O jateamento aplicado a costões pode ser extremamente impactante, dependendo da
pressão utilizada. Fluxos hídricos a altas pressões podem causar a supressão de toda a
comunidade biológica, gerando um lento processo de recuperação e agravando, ainda mais,
os efeitos do impacto. O jateamento a baixa pressão é uma técnica que também deve ser
evitada, uma vez que o fluxo, ainda que mais suave, ocasiona desalojamento daquelas
espécies com menor poder de adesão ao substrato e provoca a morte de indivíduos das
espécies mais frágeis.
A lavagem de costões atingidos com água corrente é uma técnica aconselhável, já que não
promove danos adicionais. Tal técnica, contudo, deve ser utilizada imediatamente após os
locais terem sido atingidos e deve estar associada a um método de recolhimento. Quando o
óleo já está intemperizado e aderido ao substrato, a lavagem é ineficiente.
O bombeamento a vácuo e a remoção manual auxiliam na retirada de óleo de poças, fendas
e depressões das rochas, além de não provocarem danos à comunidade biológica.
Absorventes agregam o óleo, o que facilita a sua posterior retirada do ambiente. Devem ser,
todavia, aplicados apenas em poças e outros locais que concentram o produto. Sua
utilização sobre a comunidade biológica não deve ocorrer, uma vez que a mistura óleoabsorvente forma uma camada impermeável podendo promover impactos físicos de
recobrimento sobre os organismos.
A limpeza natural constitui um agente muito efetivo, em que a ação das ondas, correntes e
marés retiram eficientemente o produto dos costões rochosos atingidos. Para costões
rochosos expostos, a limpeza natural é indicada. O alto hidrodinamismo retira rapidamente
o óleo do ambiente através da ação das ondas. Além disso, o acesso a estes locais pode
ser difícil e perigoso. Nos costões abrigados, a limpeza natural é considerada menos
eficiente. O fraco hidrodinamismo implica numa lenta e baixa taxa de remoção natural.
8.4.9.5 Limpeza em águas abertas, costeiras ou oceânicas
Os métodos de limpeza em relação a águas abertas referem-se à retirada do óleo da
superfície da água com a utilização de materiais e/ou equipamentos específicos como
barreiras de contenção, recolhedores (skimmers), absorventes, entre outros. Além disso, os
processos de intemperismo que ocorrem naturalmente podem ser entendidos como fatores
que auxiliam a remoção do óleo do ambiente marinho, minimizando os impactos do derrame
tanto a ecossistemas costeiros como a recursos biológicos.
A seguir são apresentadas as técnicas de limpeza mais recomendadas para águas abertas,
costeiras ou oceânicas (Tabela 18).

36/48

PLANO / PROGRAMA
PSG.MA.001 – REV.03
PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL - PEI
Tabela 18 – Técnicas de limpeza recomendadas para costões rochosos.

Área

Técnica
Barreiras de contenção e skimmers

Águas costeiras

Águas oceânicas

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

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

Área

Superfície homogênea

Superfície heterogênea

Técnica
Barreiras absorventes
Jateamento à baixa pressão
Jateamento à alta pressão
Remoção manual
Limpeza natural
Bombeamento à vácuo
Remoção manual
Barreiras absorventes
Jateamento à baixa pressão
Jateamento à alta pressão
Limpeza natural

8.4.10 Procedimentos para coleta e disposi ção de resíduos
A coleta e disposição dos resíduos gerados em emergência devem ser realizadas seguindo
os procedimentos existentes na empresa e em consonância com os requisitos legais
vigentes.
De forma geral, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
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Providenciar o acondicionamento em sacos plásticos e em tambores, de todo
material impregnado com óleo (areia, serragem, EPIs, mantas absorventes, entre
outros), proveniente das operações de contenção e recolhimento;



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



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



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



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

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


Água contaminada: a água do mar recolhida com resíduo oleoso será
acondicionada em tanques com capacidades variadas, compatível com o volume
recolhido;



Sedimentos contaminados: serão acondicionados em bombonas plásticas de 100
e/ou 200 litros, cuja quantidade será proporcional ao volume de sedimento
contaminado removido;



EPIs: os Equipamentos de Proteção Individual contaminados serão acondicionados
em bombonas plásticas de 100 e/ou 200 litros para posterior envio para aterro
sanitário Classe I;



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

8.4.11 Procedimentos para registro das ações de resposta
O registro das ações de resposta será realizado por meio de relatórios, sendo estes de
responsabilidade do Coordenador PEI. Tal procedimento terá como finalidade avaliar e
revisar o atual Plano de Emergência e subsidiar informações para a realização do relatório
final. Tais registros deverão ser arquivados internamente e servirão como subsídios na
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análise e investigações internas do acidente, de forma a facilitar a identificação das causas
e a avaliação das operações de resposta.
Os relatórios de investigação e de análise crítica do PEI devem ser encaminhados no prazo
máximo de 30 dias ao IBAMA, CP-SC, IMA e ANP.
8.4.12 Procedimentos para proteção das populações
Para a proteção das populações os seguintes procedimentos devem ser adotados:


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



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



Providenciar serviços de vigilância necessários à segurança da comunidade afetada;



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



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

8.4.13 Procedimentos para proteção da f auna
Caso a emergência ofereça riscos a fauna local, o Comando de Operações deve definir as
estratégias para redução do impacto à fauna tais como, a instalação de barreiras contenção
e/ ou absorventes a fim de evitar o espalhamento do óleo, considerando a vulnerabilidade e
sensibilidade das áreas.
De maneira geral deverão ser adotados os seguintes procedimentos:


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



Contratar especialistas para proteção da fauna eventualmente afetada;



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

A remediação em casos de derrame deverá prever formas de auxílio aos animais atingidos
por equipes treinadas e até mesmo formadas pela própria comunidade, para o resgate,
montagem de postos de socorro ou mesmo repovoamento da fauna perdida.
8.4.13.1 Detalhamento das medidas a serem adotadas
Na tabela a seguir são apresentadas as medidas a serem consideradas para proteção de
fauna em locais afetados por derramamento de óleo (Tabela 20).
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Tabela 20 – Medidas a serem consideradas para proteção de fauna.

Métodos

Detalhamento

Utilização de enganos

Vários elementos de dissuasão (visuais, auditivos, sensoriais) podem
ser utilizados e se denominam “utilização de enganos”. A utilização de
enganos funciona melhor em áreas de derrames pequenos e bem
definidos, onde é possível rodear a área com vários dispositivos que
assustem os animais. Esta técnica deve ser bem planificada e efetuada
por aqueles familiarizados com as espécies, seu habitat, a topografia
local e uma série de técnicas de utilização de enganos.
Devem ser escolhidas áreas limpas para transladar os animais e de
forma que os mesmos não sejam molestados. É importante garantir que
os esforços de utilização de enganos não piorem a situação
inadvertidamente, transladando os animais para uma área contaminada
por óleo.
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.

Captura preventiva

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

8.4.13.2 Levantamento da fauna existente na região
A seguir são apresentados os resultados do levantamento da mastofauna que ocorrem na
região do baixo estuário do rio Itajaí-Açu e regiões adjacentes (Tabela 21).
Tabela 21 – Lista de espécies da mastofauna que ocorrem na região do baixo estuário do rio ItajaíAçu e regiões adjacentes (Fonte: UNIVALI, 2004; ACQUAPLAN, 2006; ACQUAPLAN, 2007;
ACQUAPLAN, 2009).

Família

Espécie

Nome popular

Ocorrência

Procyonidae

Procyon cancrivorus

Mão-pelada

Mustelidae

Lontra longicaudis

Lontra

Cavidae

Cavia aperea

Preá

Hydrochaeridae

Hydrochaeris hydrochaeris Capivara

rio Itajaí-Açu,
rio Itajaí-Mirim

Didelphidea

Didelphis albiventris

Gambá-de-orelha-branca

rio Itajaí-Açu

Didelphidea

Didelphis marsupialis

Gambá-de-orelha-preta

rio Itajaí-Açu,
rio Itajaí-Mirim

rio Itajaí-Açu
rio Itajaí-Açu,
rio Itajaí-Mirim
rio Itajaí-Açu,
rio Itajaí-Mirim

A lista de espécies da carcinofauna do baixo estuário do rio Itajaí-Açu é apresentada a
seguir (Tabela 22).
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Tabela 22 – Lista taxonômica das espécies registradas na carcinofauna do baixo estuário do rio ItajaíAçu nos monitoramentos realizados por ACQUAPLAN (2007; 2009; 2011).

A seguir é apresentado o levantamento das espécies de peixes registradas no baixo
estuário do rio Itajaí – Açu (Tabela 23).
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Tabela 23 – Espécies de peixes registradas no baixo estuário do rio Itajaí – Açu nos monitoramentos
realizados por Hostim-Silva et al. (2002), Freitas (2005); Antunes (2010); ACQUAPLAN (2007; 2009;
2011).
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8.5 Encerramento das operaçõe s
O encerramento das operações emergenciais ficará a critério do Coordenador do PEI,
entretanto, tal decisão deverá atender às exigências legais e às determinações de saúde,
segurança e proteção ambiental estabelecidos pelos órgãos governamentais atuantes.
Os procedimentos para desmobilização do pessoal, equipamentos e materiais empregados
nas ações de resposta, deverão ser elaborados em reunião conjunta de todas as equipes
com o Coordenador do PEI, logo após o encerramento das operações. É de fundamental
importância que seja feita uma completa avaliação da ocorrência analisando os danos
ambientais, seus impactos e os custos envolvidos.
O encerramento das atividades de atendimento a emergência dar-se-á com a elaboração de
um registro em forma de relatório, o qual deverá constar a descrição do sinistro, as ações de
emergências adotadas, bem como as medidas mitigadoras de impactos ambientais. Tal
relatório é de fundamental importância para alimentar o plano de emergência caso ocorram
cenários não previstos, além de indicar ações corretivas e preventivas para os
procedimentos operacionais adotados pela Portonave.
De forma sucinta, o Coordenador do PEI determinará o término da operação quando forem
verificadas todas as situações abaixo:


1

Controle completo das causas da contaminação (derramamento);



2

Remoção dos contaminantes do meio aquático;



3



4

Atendimento pré-hospitalar concluído para todas as vítimas – quando
necessário – tendo as mesmas sido removidas para os hospitais de
referência;
Navegabilidade restaurada no baixo estuário do rio Itajaí-Açu, de forma que
nenhuma barreira de contenção se encontre em meio aquático
comprometendo a navegabilidade do canal.

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



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



Confeccionar os registros das ações de resposta;



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



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



Reavaliar a eficácia do presente plano de emergência individual; e



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

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

9. PLANO DE ÁREA & PLANO DE AJUDA MÚTUA
9.1 Plano de Área – PA
O Plano de Área é um documento elaborado em conjunto com as empresas existentes no
Complexo Portuário de Itajaí, estruturado com base no Decreto nº. 4.871 de 06 de novembro
de 2003, o qual possui a finalidade de procedimentar as ações de combate à poluição por
óleo nas águas do Rio Itajaí-Açú, considerando os cenários existentes nos Planos de
Emergência Individuais – PEI de cada instalação.
Na ocorrência de um sinistro envolvendo vazamento de óleo/hidrocarbonetos em uma das
empresas integrantes do PA e esta não conseguir controlar a emergência por meios
próprios, compete a instalação solicitar apoio das demais empresas integrantes do PA para,
em conjunto, atuar de forma a controlar o sinistro.

9.2 Plano de Ajuda Mútua – P AM
O PAM é um documento elaborado em conjunto com as empresas existentes no Complexo
Portuário de Itajaí, estruturado com base na NR 29 – Segurança e Saúde no Trabalho
Portuário, com a finalidade de procedimentar as ações de resposta aos cenários previstos
no PCE.
Da mesma forma como o PA, na ocorrência de um sinistro envolvendo um dos cenários do
PCE em uma das empresas integrantes do PAM e esta não conseguir controlar por meios
próprios, competirá a instalação sinistrada solicitar apoio ao Coordenador do PAM.

10. TREINAMENTOS E EXERCÍCIOS SIMULADOS
O cronograma dos exercícios simulados é definido por meio do formulário F.ST.037 Cronograma de Exercícios Simulados. Ao término de cada exercício, serão elaborados
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relatórios contendo a descrição do evento, a avaliação das ações de resposta e, quando
necessário, as ações/recursos adicionais para melhoria do atendimento. As ações propostas
no formulário F.ST.036 - Relatório de Exercício Simulado devem ser registradas no sistema
para acompanhamento e validação da eficácia.
Anualmente deverão ser realizados simulados envolvendo o abandono geral das
instalações, bem como exercícios com acionamento do PAM e PA.

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


F.ST.024 - Lista de Contatos de Emergência



F.ST.036 - Relatório de Exercício Simulado



F.ST.037 - Cronograma de Exercícios Simulados
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14. REGISTROS
Identificação

Responsável
pelo
Armazenamento
armazenamento

Engenheiro de
Segurança do
Trabalho

Lista de
Contatos de
Emergência

Técnico de
Segurança do
Trabalho

Engenheiro de
Segurança do
Trabalho

Relatório de
Exercício
Simulado

Cronograma
de Exercícios
Simulados

Engenheiro de
Segurança do
Trabalho
Técnico de
Segurança do
Trabalho

Proteção

Recuperação

Retenção

Disposição

Restrito:
Equipe de
Segurança
do Trabalho
/ Protegido
por backup

Por nome do
arquivo

Permanente

Não se
aplica

Z:\SESMT\PORT
Restrito:
ONAVE\NR-29
SEGURANÇA E
Equipe de
SAÚDE NO
Segurança
TRABALHO
do Trabalho
PORTUÁRIO\
/ Protegido
por backup
PCE\
SIMULADOS

Por data

Permanente

Não se
aplica

Eletrônico:
Z:\SESMT\
PORTONAVE\
NR-29
SEGURANÇA E
SAÚDE NO
TRABALHO
PORTUÁRIO\
PLANO DE
EMERGÊNCIA\
PCE

Por ano

Permanente

Não se
aplica

Eletrônico:
Z:\SESMT\
PORTONAVE\
NR-29
SEGURANÇA E
SAÚDE NO
TRABALHO
PORTUÁRIO\
PLANO DE
EMERGÊNCIA\
PCE

Restrito:
Equipe de
Segurança
do Trabalho
/ Protegido
por backup

15. ANEXOS


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



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



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



Anexo IV – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

