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Apresentação

APRESENTAÇÃO

O presente documento refere-se à revisão e unificação do PLANO DE
EMERGÊNCIA INDIVIDUAL para Incidentes de Poluição por Óleo da Companhia
Docas do Espírito Santo (CODESA) referente às atividades desenvolvidas no
Cais Comercial de Vitória, Cais de Capuaba e Cais de Paul Gusa.
Este plano foi elaborado em conformidade com a condicionante 30 da Licença
Ambiental de Regularização nº 17/2013 emitida por meio do processo de
licenciamento nº 28595530 do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – IEMA e em atendimento aos requisitos de prestação de informações
estabelecidas na Resolução CONAMA n° 398, de 11/06/2008, que “Dispõe sobre
o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual para incidentes de
poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, originados em marinas,
clubes náuticos, pequenos atracadouros, instalações portuárias públicas de
pequeno porte e instalações similares que armazenam óleo, que abasteçam
embarcações em seus cais, e as sondas terrestres”.
Além disso, também foram consideradas as disposições constantes no Decreto
nº 4.871, de 06/11/2003, o qual preconiza a instituição de Planos de Áreas em
águas sob jurisdição nacional. Sugere-se, assim, que presente PEI seja
considerado no Plano de Área do Espírito Santo.
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IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO

1.1

INSTALAÇÃO

As instalações objeto deste Plano são: Cais Comercial de Vitória, localizado em
Vitória – ES (Quadro 1-1), Cais de Capuaba (Quadro 1-2) e Cais de Paul Gusa
(Quadro 1-3), os quais são localizados em Vila Velha – ES.

Quadro 1-1: Identificação da instalação do Cais Comercial de Vitória.
Identificação da Instalação
Companhia Docas do Espírito Santo – Cais Comercial de Vitória
Av. Getúlio Vargas, nº 556, Prédio Quatro, Centro, Vitória, CEP:
29010-040.
(27) 3132-7360 / (27) 3132-7303

Instalação:
Endereço:
Telefone:

Quadro 1-2: Identificação da instalação do Cais de Capuaba.
Identificação da Instalação
Companhia Docas do Espírito Santo – Cais de Capuaba
Avenida Cavalieri, s/nº - Capuaba, Vila Velha, ES, CEP: 29115650
(27) 3359-8869

Instalação:
Endereço:
Telefone:

Quadro 1-3: Identificação da instalação do Cais de Paul Gusa.
Identificação da Instalação
Companhia Docas do Espírito Santo – Cais de Paul Gusa
Portaria de Paul Cais, s/n, Paul, Vila Velha, ES.
(27) 3399-5600

Instalação:
Endereço:
Telefone:

1.2

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

A empresa responsável pela operação das instalações citadas é a Companhia
Docas do Espírito Santo – CODESA, conforme dados no (Quadro 1-4).
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Quadro 1-4: Identificação da empresa responsável pela operação das instalações.
Identificação da Instalação
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA
27.316.538/0001-66
Av. Getúlio Vargas, nº 556, Prédio Quatro, Centro, Vitória, CEP:
29010-040.
(27) 3132-7360 / (27) 3132-7303
dirpre@codesa.gov.br / comamb@codesa.gov.br
www.codesa.gov.br

Instalação:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Email:
Endereço eletrônico:

1.3

REPRESENTANTE LEGAL DAS INSTALAÇÕES

O representante legal, descrito no Quadro 1-5, possui o cargo de Diretor
Presidente das instalações em questão.

Quadro 1-5: Representante Legal da Instalação.
Representante Legal:
Cargo:
Setor:
Telefone:
Email

1.4

Identificação do Representante Legal
Clovis Lascosque
Diretor Presidente
DIRPRE - Diretor Presidente
(27) 3132-7360
dirpre@codesa.gov.br

COORDENADOR DAS AÇÕES DE RESPOSTA

Os representantes responsáveis pela coordenação das ações de resposta do
presente Plano para as instalações descritas estão descriminados no Quadro 1-6.

Quadro 1-6: Coordenadores das Ações de Resposta
Identificação do Coordenador das Ações de Resposta
Karen Vassoler Martins
Representante Legal:
Coordenadora de Meio Ambiente
Cargo:
COMAMB - Coordenação de Meio Ambiente
Setor:
(27) 2104-3423 / (27) 9881-9940
Telefone:
comamb@codesa.gov.br / kmartins@codesa.gov.br
Email
Identificação do Coordenador das Ações de Resposta
Ricardo A. P. Rezende
Representante Legal:
Técnico de Nível Superior
Cargo:
COMAMB - Coordenação de Meio Ambiente
Setor:
(27) 3132-7316 / (27) 2104-3400
Telefone:
rrezende@codesa.gov.br
Email
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LOCALIZAÇÃO DAS COORDENADAS E SITUAÇÃO

A Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA), Empresa Pública Federal, é
localizada no estado do Espírito Santo e responsável pela jurisdição dos
Terminais públicos e arrendados de Vitória e Vila Velha. A Tabela 1-1 apresenta
as coordenadas (DATUM WGS 84) dos vértices da área de abrangência da
CODESA, entre a Ponte Florentino Avidos e a entrada da Baía de Vitória,
abrangendo cais, docas, dolfins, píeres de atracação e píeres de acostagem.
Além disso, também existem armazéns, edificações em geral, vias internas de
circulação rodoviárias e ferroviárias, e ainda os terrenos ao longo dessas áreas e
suas adjacências pertencentes à União, incorporados ou não ao patrimônio do
porto de Vitória ou sob sua guarda e responsabilidade.

Tabela 1-1: Coordenadas de localização da empresa responsável pela operação das instalações
(DATUM WGS 84).
Vértices
A
B
C
D

Coordenadas da Instalação
X
359064,062
358863,560
367678,159
366796,671

Y
7752099,726
7751790,597
7752137,331
7753606,422

A Tabela 1-2 apresenta as coordenadas (DATUM WGS 84) das instalações: Cais
Comercial de Vitória, Cais de Capuaba e Cais de Paul Gusa.

Tabela 1-2: Coordenadas de localização das instalações (DATUM WGS 84).
Instalações
Cais Comercial de Vitória
Cais de Capuaba
Cais de Paul Gusa

Coordenadas da Instalação
X
Y
360413,574
7752290,597
360888,296
7752036,559
360242,419
7752007,553

O MAPA-PRT-CAEP-187-001 apresenta a localização da CODESA na Baía de
Vitória, assim como as instalações: Cais Comercial de Vitória, Cais de Capuaba e
Cais de Paul Gusa. O MAPA-PRT-CAEP-187-002 apresenta as localizações
apenas das instalações na carta náutica. Os layouts dos cais em questão estão
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em plantas, as quais são apresentadas no item 6 deste PEI, assim como os
mapas descritos acima.

1.6

DESCRIÇÃO DOS ACESSOS À INSTALAÇÃO

O MAPA-PRT-CAEP-187-010 apresenta o detalhamento da localização dos
acessos, contemplando vias principais e secundárias para os acessos rodoviários
e ferroviários ao Cais Comercial de Vitória, Cais de Capuaba e Cais de Paul
Gusa, sendo apresentado no item 6 deste PEI. Já a Figura 1-1 ilustra a
localização dos cais baseando-se apenas nos acessos principais rodoviário e
ferroviário e será apresentada a seguir.

1.6.1 Cais Comercial de Vitória
1.6.1.1 Rodoviário
O acesso terrestre pode ser feito pela BR 101 (interliga os estados de Rio de
Janeiro e Bahia com o Espírito Santo) ou pela ES 080 (interliga o município de
Barra de São Francisco com a região metropolitana de Vitória), BR-262, Av.
Carlos Lindemberg e Av. Beira Mar. O caminho citado permite o transporte de
material necessário ao apoio do PEI - Cais Comercial de Vitória (Figura 1-1).

1.6.1.2 Marítimo
O acesso marítimo pode ser realizado pelo canal de acesso do Porto de Vitória, o
qual se estende por 7500 metros, como largura máxima de 215 metros e largura
mínima de 75 metros (Figura 1-1).
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1.6.1.3 Ferroviário
O acesso ferroviário pode ser feito pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM)
da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e da Ferrovia Centro-Atlântica S.A.
(Figura 1-1).
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Figura 1-1: Localização do Cais Comercial de Vitória, Cais de Capuaba e Cais de Paul e as vias de acesso terrestre.
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1.6.2 Cais de Capuaba
1.6.2.1 Rodoviário
O acesso terrestre pode ser feito pela BR 101 (interliga os estados de Rio de
Janeiro e Bahia com o Espírito Santo) ou pela ES 080 (interliga o município de
Barra de São Francisco com a região metropolitana de Vitória), BR-262, Av.
Carlos Lindemberg e ES 471. O caminho citado permite o transporte de material
necessário ao apoio do PEI - Cais Comercial de Capuaba (Figura 1-1).

1.6.2.2 Marítimo
Conforme descrito para o Cais Comercial de Vitória, o acesso marítimo pode ser
realizado pelo canal de acesso do Porto de Vitória, o qual se estende por 7500
metros, como largura máxima de 215 metros e largura mínima de 75 metros
(Figura 1-1).

1.6.2.3 Ferroviário
O acesso ferroviário pode ser feito pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM)
da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. A
rota citada permite o transporte de material necessário ao apoio do PEI - Cais
Comercial de Capuaba (Figura 1-1).

1.6.3 Cais de Paul
1.6.3.1 Rodoviário
O acesso terrestre pode ser feito pela BR 101 (interliga os estados de Rio de
Janeiro e Bahia com o Espírito Santo) ou pela ES 080 (interliga o município de
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Barra de São Francisco com a região metropolitana de Vitória), BR-262, Av.
Carlos Lindemberg e Av. Anézio José Simões (Figura 1-1).

1.6.3.2 Marítimo
Conforme descrito nos demais Cais, o acesso marítimo pode ser realizado pelo
canal de acesso do Porto de Vitória, o qual se estende por 7500 metros, como
largura máxima de 215 metros e largura mínima de 75 metros (Figura 1-1).

1.6.3.3 Ferroviário
O acesso ferroviário pode ser realizado pela Estrada de Ferro Vitória a Minas
(EFVM) da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e da Ferrovia Centro-Atlântica
S.A. (Figura 1-1).

1.7

CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

1.7.1 Cais Comercial de Vitória

O Cais Comercial de Vitória possui 04 berços de atracação (101, 102, 103 e 104)
com extensão de 776 m, dispondo de 04 armazéns para carga geral que possui
área total de 8.000 m², 01 pátio coberto de 900 m² e 01 pátio descoberto de
30.000m². Nesse cais, realizam-se operações de movimentação de carga geral e
granéis sólidos, sendo também realizadas operações de apoio operacional de
embarcações do tipo Supply Boats. Os berços permitem a atracação de navios
com calado entre 5,90 a 9,50 m.

Relatório
Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

RT-CAEP-187-002

Revisão 00
Set / 2013

Plano de Emergência Individual – PEI
Cais Comercial de Vitória, Cais de Capuaba e Cais de
Paul Gusa

1. Identificação da
Instalação

Pág.
19/ 117

1.7.2 Cais de Capuaba
O Cais de Capuaba é composto pelo Terminal de Vila Velha (TVV) arrendado
pela LOG.IN S/A (02 berços), no qual operam contêineres, navios Roll-on/Roll-off,
mármore, granito e carga em geral, e pelo terminal da CODESA (02 berços e 01
dolfin de atracação) operando produtos agrícolas, cargas em geral e granéis
líquidos. O referido cais possui extensão de 774 m, área de armazém de 8.000m²
e área de pátio de 100.000m², além de retroporto com área de aproximadamente
248.000m². Ressalta-se que apenas navios com calado de 10,67 m atracam em
seus berços.

1.7.3 Cais de Paul
O Cais de Paul possui extensão de 420 metros e é constituído de 02 berços,
sendo 01 arrendado à PEIÚ S/A (berço 206) com área de 30.860m² para
movimentações de granéis sólidos e 01 pertencente à CODESA (berço 905) com
área total de 12.265,08m² com operações, principalmente, de ferro-gusa. Assim
como o Cais de Capuaba, os berços possuem profundidade para receber navios
com 10,67 m de calado.
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CENÁRIOS ACIDENTAIS

Em consonância ao ANEXO I – Informações Referenciais deste plano foram
identificados os cenários, as hipóteses acidentais e o volume para todos os cais
em questão nos Quadro 2-1, Quadro 2-2, Quadro 2-3, Quadro 2-4 e Quadro
2-5.
Os cenários acidentais implicam em derramamento de óleo combustível MF-380,
óleo diesel, óleo diesel marítimo, óleo lubrificante e/ou resíduo oleoso ao mar.
Dentre as piores hipóteses para cada cenário de todos os cais estudados,
destaca-se o Cenário 1, o qual descreve a Hipótese Acidental 1 com vazamento
inferior a 500 m³ de óleo de combustível MF-380 que pode causar efeitos diretos
de poluição do mar, uma vez que apresenta características de baixa degradação
e alta persistência, além de poder provocar ecotoxicidade e bioacumulação em
organismos aquáticos (Quadro 2-6). Dessa forma, a modelagem foi realizada
baseando-se no pior cenário possível com a dispersão desse tipo de óleo e
encontra-se descrita no relatório técnico do ANEXO II.
O comportamento e o destino do óleo derramado no mar serão determinados de
acordo com vários fatores, tais como: as propriedades do óleo, as condições
meteoceanográficas e o regime de marés existente no momento do evento
acidental, os quais influenciam diretamente na hidrodinâmica local e possibilitam
ou não que o óleo atinja áreas costeiras.
As áreas possivelmente atingidas pelo óleo, no caso de ocorrência dos cenários
acidentais previstos, foram identificadas por meio das modelagens realizadas,
cujos resultados são discutidos no ANEXO I deste PEI.
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Quadro 2-1: Hipóteses acidentais para o Cenário 1.
Cenário

Situação de Risco

Hipótese
Acidental
1

2

1

Acidente de
navegação
envolvendo
embarcações de
grande porte à
navegação,
atracação e
desatracação de
navios.

3

4

5

6

Descrição da Hipótese
Ruptura do costado e tanque de óleo combustível MF-380 do
navio devido à colisão entre navios em trânsito ou colisão do navio
com embarcação menor, com ocorrência de vazamento contínuo ou
instantâneo para o mar.
Ruptura do costado e tanque de óleo diesel marítimo do navio
devido à colisão entre navios em trânsito ou colisão do navio com
embarcação menor, com ocorrência de vazamento contínuo ou
instantâneo para o mar.
Ruptura do costado e tanque de óleo lubrificante do navio devido à
colisão entre navios em trânsito ou colisão do navio com
embarcação menor, com ocorrência de vazamento contínuo ou
instantâneo para o mar.
Ruptura do costado e tanque de óleo combustível MF-380 do
navio devido à colisão com superfície fixa (cais, terminal, dolfin,
entre outros) durante manobra de atracação, desatracação do navio
com auxílio de rebocadores, com ocorrência de vazamento contínuo
ou instantâneo para o mar.
Ruptura do costado e tanque de óleo diesel marítimo do navio
devido à colisão com superfície fixa (cais, terminal, dolfin, entre
outros) durante manobra de atracação, desatracação do navio com
auxílio de rebocadores, com ocorrência de vazamento contínuo ou
instantâneo para o mar.
Ruptura do costado e tanque de óleo lubrificante do navio devido à
colisão com superfície fixa (cais, terminal, dolfin, entre outros)
durante manobra de atracação, desatracação do navio com auxílio
de rebocadores, com ocorrência de vazamento contínuo ou
instantâneo para o mar.

Volume Cais de
Vitória

Volume Cais de
Capuaba

Volume Cais de
Paul

500m³

500m³

500m³

170 m³

170 m³

170 m³

46 m³

46 m³

46 m³

500 m³

500 m³

500 m³

170 m³

170 m³

170 m³

46 m³

46 m³

46 m³
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Quadro 2-2: Hipóteses acidentais para o Cenário 2.
Cenário

Situação de Risco

Hipótese
Acidental

Volume Cais
de Vitória

Volume Cais
de Capuaba

Volume Cais
de Paul

80 m³

80 m³

80 m³

5 m³

5 m³

5 m³

9

Ruptura do costado e tanque de óleo diesel marítimo da embarcação
de apoio devido à colisão com superfície fixa (cais, terminal, dolfin,
entre outros) durante manobra de atracação e desatracação de navios,
com ocorrência de vazamento contínuo ou instantâneo para o mar.

80 m³

80 m³

80 m³

10

Ruptura do costado e tanque de óleo lubrificante do navio devido à
colisão com superfície fixa (cais, terminal, dolfin, entre outros) durante
manobra de atracação e desatracação de navios, com ocorrência de
vazamento contínuo ou instantâneo para o mar.

5 m³

5 m³

5 m³

7

2

Acidente de
navegação
envolvendo
embarcações de
apoio (rebocador) à
navegação,
atracação e
desatracação de
navios.

8

Descrição da Hipótese
Ruptura do costado e tanque de óleo diesel marítimo da embarcação
de apoio com devido à colisão com outra embarcação de apoio, com
ocorrência de vazamento contínuo ou instantâneo para o mar.
Ruptura do costado e tanque de óleo lubrificante da embarcação de
apoio devido à colisão com outra embarcação de apoio, com
ocorrência de vazamento contínuo ou instantâneo para o mar.
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Quadro 2-3: Hipóteses acidentais para o Cenário 3.
Cenário

Situação de Risco

Hipótese
Acidental
11

12

13

3

Incidente nos
tanques terrestres
(estáticos e
móveis).

14

15

16
17

18

19

Descrição da Hipótese
Ruptura do tanque de óleo diesel de uma empilhadeira devido à
colisão e/ou tombamento durante trânsito na área do cais, com
ocorrência de vazamento contínuo ou instantâneo, que atingirá o piso
e poderá escoar para a rede de drenagem e posteriormente atingir o
mar.
Ruptura do tanque de óleo diesel de um gerador devido a erro
operacional na área do cais e/ou pátio, com ocorrência de vazamento
contínuo ou instantâneo que atingirá o piso.
Ruptura do tanque de óleo diesel do caminhão-tanque devido à
colisão e/ou tombamento na área do cais, com ocorrência de
vazamento contínuo ou instantâneo, que atingirá o piso e poderá
escoar para a rede de drenagem e posteriormente para o mar.
Ruptura do tanque de óleo diesel marítimo de carga do caminhãotanque devido à colisão e/ou tombamento na área do cais, com
ocorrência de vazamento contínuo ou instantâneo, que atingirá o piso
e poderá escoar para a rede de drenagem e posteriormente para o
mar.
Ruptura do tanque de óleo diesel do caminhão de carga devido à
colisão e/ou tombamento na área do cais, com ocorrência de
vazamento contínuo ou instantâneo, que atingirá o piso e poderá
escoar para a rede de drenagem e posteriormente para o mar.
Ruptura do tanque de óleo diesel de guindaste devido a erro
operacional na área do cais, com ocorrência de vazamento contínuo
ou instantâneo, que atingirá o piso e poderá escoar para o mar.
Ruptura do tanque de óleo hidráulico de guindaste devido a erro
operacional na área do cais, com ocorrência de vazamento contínuo
ou instantâneo, que atingirá o piso e poderá escoar para o mar.
Ruptura do tanque de óleo diesel do trator devido à colisão e/ou
tombamento durante trânsito na área do cais, com ocorrência de
vazamento contínuo ou instantâneo, que atingirá o piso e poderá
escoar para a rede de drenagem e posteriormente o mar.
Ruptura do tanque de óleo mineral de um transformador devido a erro
operacional na área do cais, com ocorrência de vazamento contínuo
ou instantâneo que atingirá o piso.

Volume Cais
de Vitória

Volume Cais
de Capuaba

Volume Cais
de Paul

0,11 m³

0,11 m³

Não aplicável

0,2 m³

0,4 m³

0,4 m³

0,2 m³

0,2 m³

0,2 m³

15 m³

15 m³

15 m³

0,2 m³

0,2 m³

0,2 m³

Não aplicável

7 m³

Não aplicável

Não aplicável

0,4 m³

Não aplicável

Não aplicável

0,1 m³

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

0,37 m³

Continua...
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Continuação do Quadro 2-3.
Cenário

Situação de Risco

Hipótese
Acidental
20

3

Incidente nos
tanques terrestres
(estáticos e
móveis).

21

22

Descrição da Hipótese
Ruptura do tanque de óleo hidráulico da unidade hidráulica da lança
devido a erro operacional na área do cais, com ocorrência de
vazamento contínuo ou instantâneo que que poderá atingir o piso e
escoar para a rede de drenagem ou diretamente o mar.
Ruptura do tanque de óleo hidráulico da unidade hidráulica devido a
erro operacional na moega, com ocorrência de vazamento contínuo ou
instantâneo que que poderá atingir o piso e escoar para a rede de
drenagem ou diretamente o mar.
Ruptura do tanque de óleo diesel da locomotiva devido à colisão e/ou
tombamento na área do cais, com ocorrência de vazamento contínuo
ou instantâneo que que poderá atingir o piso e escoar para a rede de
drenagem ou diretamente o mar.

Volume Cais
de Vitória

Volume Cais
de Capuaba

Volume Cais
de Paul

Não aplicável

Não aplicável

0,16 m³

Não aplicável

Não aplicável

0,16 m³

Não aplicável

Não aplicável

6 m³

Volume Cais
de Vitória

Volume Cais
de Capuaba

Volume Cais
de Paul

11,68 m³

11,68 m³

11,68 m³

0,5 m³

0,5 m³

0,25 m³

0,5 m³

0,5 m³

0,5 m³

Quadro 2-4: Hipóteses acidentais para o Cenário 4.
Cenário

Situação de Risco

Hipótese
Acidental
23

4

Incidente durante
operação de carga e
descarga de óleo.

24

25

Descrição da Hipótese
Vazamento de óleo combustível MF-380 devido à ruptura do mangote
de transferência durante abastecimento de navio por mar (chatatanque), com ocorrência de vazamento instantâneo para o mar.
Vazamento de óleo diesel marítimo devido à ruptura do mangote de
transferência durante abastecimento de embarcação menor por terra
(caminhão-tanque), com ocorrência de vazamento Instantâneo, que
atingirá o piso ou o mar, dependendo de onde ocorrer a ruptura.
Vazamento de resíduo oleoso durante operação de descarga de óleo
usado (Slop Tank) devido a erro operacional ou falha de equipamentos
(mangotes, conexões, juntas, flanges, entre outros) por fadiga de
material ou vazão de bombeio excessiva, com ocorrência de vazamento
instantâneo para o mar.
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Quadro 2-5: Hipóteses acidentais para o Cenário 5.
Cenário

Situação de Risco

Hipótese
Acidental

Descrição da Hipótese

Volume Cais
de Vitória

Volume Cais
de Capuaba

Volume Cais
de Paul

5

Esgotamento
indevido de mistura
de água e óleo de
embarcações de
grande porte.

26

Lançamento indevido de resíduo oleoso, proveniente de dala e praça
de máquinas, de embarcações de grande porte atracadas no cais, com
ocorrência de vazamento contínuo ou instantâneo para o mar.

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Quadro 2-6: Descarga de pior caso para cada cenário dentre todas as hipóteses.
Cenário
1
2
3
4
5

Produto
Óleo combustível MF-380.
Óleo diesel marítimo.
Óleo diesel marítimo.
Óleo combustível MF-380.
Resíduo oleoso.

Volume Cais de Vitória
500 m³
80 m³
15 m³
11,68 m³
Indefinido

Volume Cais de Capuaba
500 m³
80 m³
15 m³
11,68 m³
Indefinido

Volume Cais de Paul
500 m³
80 m³
15 m³
11,68 m³
Indefinido
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INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA RESPOSTA

O PEI integrado do Cais Comercial de Vitória, Cais de Capuaba e Cais de Paul
está estruturado para garantir o controle efetivo ao derrame de óleo e outros
produtos químicos (lubrificantes) na região, de acordo com os volumes
correspondentes às descargas de pequena, média e de pior caso estabelecidos
na Resolução CONAMA n° 398/08 (Quadro 3-1).

Quadro 3-1: Volumes de óleo correspondentes às descargas pequena, média e de pior caso para
a CODESA, de acordo com a Resolução CONAMA nº 398/08.
Descarga
Pequena
Média
Pior caso

Volume (m³)
8
50
500

Informações sobre os produtos químicos e as características dos mesmos, como
limites de exposição, efeitos fisiológicos e primeiros socorros, por exemplo,
poderão ser consultadas nas Fichas de Segurança dos Produtos Químicos FSPQ que estão constantes no ANEXO III.
O presente PEI garante que haverá uma equipe, utilizando recursos próprios, que
dominará os acontecimentos e organizará ações para contenção e recolhimento
do óleo derramado, realizando o pronto atendimento para derrames de até 8 m³
(Descarga Pequena), com tempo de resposta de até 02 horas. Para
derramamentos acima da Descarga Pequena (até 8 m³), com tempo de resposta
acima de 02 horas, e a Descarga de Pior Caso (até 500 m³), com tempo de
resposta de até 60 horas, o atendimento emergencial será realizado com o auxílio
de recursos da empresa especializada terceirizada de acordo com o acionamento
da CODESA.
Caso ocorra derramamento de volume maior do que 500 m³ (acima da Descarga
de Pior Caso), ocasionando aumento da capacidade de resposta prevista no PEI,
será solicitado o auxílio do Plano de Área do Espírito Santo para atuar no
atendimento emergencial.
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Ressalta-se que o PEI preconiza a adoção de procedimentos preventivos
permanentes com o objetivo de evitar a ocorrência de incidentes de poluição ou
reduzir seus efeitos.
Em emergências provocadas por outras empresas ou fontes a equipe dos
referidos cais poderá agir, após aprovação da CODESA, em complementação ou
atendendo às orientações do grupo que estiver coordenando as ações.

3.1

CONCEITO DE OPERAÇÃO DO PEI

O PEI em tela está baseado nos princípios da prevenção e do pronto atendimento
para o combate às emergências. O tempo de resposta esperado para que a
estrutura

do

primeiro

atendimento

esteja

na

“Cena

de

Ação”

é

de

aproximadamente 30 minutos.
Operacionalmente, o PEI está dividido em quatro fases básicas que serão
apresentadas a seguir.

3.1.1 Fase da Prevenção
Esta fase é permanente antes do registro de uma emergência provocada por
derrame de óleo no mar. O PEI considera que todas as atividades desenvolvidas
e consentidas pela administração da CODESA estão sendo executadas de acordo
com a legislação vigente quanto aos requisitos ambientais, saúde e de segurança
do trabalho, com destaque para a Resolução 039 de 20 de julho de 2011 que
dispõe, dentre outras questões, sobre Normas Operacionais Portuárias.

3.1.2 Fase do Combate
O combate à emergência é gerenciado conforme previsto na Estrutura
Organizacional de Resposta – EOR (ANEXO IV) e executado de acordo com um
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planejamento elaborado para cada situação que indique claramente os objetivos a
serem alcançados. Esta fase é iniciada imediatamente após a divulgação do
Alarme Inicial (ver item 3.2).
Em seguida com a declaração formal da situação de emergência é ativada a
EOR.
As ações iniciais estão voltadas para a identificação, isolamento da origem da
emergência e para a contenção da mancha de óleo derramada sobre o mar.
Desse modo, as ações de combate ao derrame de óleo serão desenvolvidas
observando-se as seguintes prioridades:
1) Salvaguarda da Vida Humana.
2) Contenção e recolhimento da mancha flutuando.
3) Proteção dos Ecossistemas adjacentes aos Cais.
4) Recuperação dos ecossistemas atingidos.
5) Salvaguarda da vida da fauna e da flora.
6) Retorno à condição nominal plena de Operação.
7) Manutenção da imagem e da reputação da CODESA.
A fase de combate será considerada encerrada quando:
1) A origem do vazamento tiver sido identificada e isolada.
2) A mancha de óleo totalmente controlada.
3) A mancha de óleo recolhida até 90%.

3.1.3 Fase de Recuperação dos Ecossistemas Atingidos
Caso os ecossistemas costeiros circunvizinhos tenham sido atingidos a
recuperação é iniciada imediatamente. Esta fase poderá se estender mesmo que
a situação formal de emergência tenha sido declarada encerrada. A recuperação
deverá ser planejada e conduzida de acordo com as técnicas definidas no
presente PEI no item 3.6.7.
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3.1.4 Fase da Desmobilização
Decretado o encerramento formal da situação de emergência, é iniciada a fase de
desmobilização. A desmobilização corresponde às atividades de retorno à
condição normal de toda a estrutura que foi acionada para o atendimento da
emergência.
Após o recolhimento do material é elaborado um inventário, em que será
verificado se houve avarias do material utilizado e registrado o consumo do
mesmo. Definido o balanço do material são expedidas as solicitações para
recomposição material da estrutura de resposta.
Esta fase é de fundamental importância para restabelecer a condição de
prontidão mínima exigida pelo próprio PEI. Todo o material será recolhido e
acondicionado nos locais próprios de armazenagem, sendo encaminhados,
posteriormente, para o destino adequado de resíduos.

3.2

SISTEMAS DE ALERTA DE DERRAMAMENTO DE ÓLEO

O Sistema de Alerta contra Derrames de Óleo no Mar está baseado no fato de
que haverá sempre pessoas presentes no local onde se desenvolvem as
atividades potencialmente poluidoras. O sistema contempla também o uso de
telefones fixos disponíveis nos locais das atividades, telefones celulares e
transceptores VHF.
O Agente da Portaria ou outro Funcionário da CODESA que primeiro avistou o
indício de óleo no mar ou sobre o cais irá realizar a comunicação interna via
telefone ou pelo sistema VHF ao Centro de Controle e Comunicação (CCCOM)
(ver item 2 no ANEXO V – Telefones Úteis), que será responsável pelo
acionamento do Coordenador de Resposta e preenchimento do Alarme Inicial (ver
item 1 do ANEXO VI). O fluxograma interno de comunicação do incidente que
deverá ser seguido no caso de vazamento de óleo consta na Figura 3-1.
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Figura
3-1:
Fluxograma
comunicação de incidente.

interno

de

O Alarme Inicial deve conter o máximo de informações possíveis, como:


Hora e local do incidente.



Existência ou não de vítimas.



Provável fonte de vazamento.



Volume estimado de óleo.



Providências iniciais adotadas como o isolamento da fonte.



Outras informações se disponíveis e que possam orientar o Coordenador
de Respostas nas providências iniciais.

Um modelo para registro do Alarme Inicial está contemplado no item 1 do
ANEXO VI e deverá ser utilizado pela equipe da CCCOM para registras as
ocorrências.
Destaca-se que a divulgação do fluxo de comunicação interna descrito no
presente item deve ser feio pelo Secretário.
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COMUNICAÇÃO DO INCIDENTE

Além da comunicação interna, em cumprimento a Resolução CONAMA 398/08,
alguns procedimentos de comunicação devem ser seguidos. As comunicações
legais estão abaixo listadas:
a) Comunicação Inicial das Ações de Emergência - Após o Alarme Inicial
(ver item 1 do ANEXO VI) e acionamento da Estrutura Organizacional de
Resposta (EOR) cujos componentes estão contemplados no ANEXO IV, o
Coordenador de Resposta preencherá o modelo de Comunicação Inicial
(ver item 2 do ANEXO VI). Essa comunicação deve ser enviada pela
Assessoria de Mídia (Comunicação e Imprensa) ou pelo Coordenador de
Resposta para, conforme contatos no ANEXO V:


Agência Nacional de Petróleo – ANP;



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA;



IBAMA - Superintendência no Espírito Santo;



Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA; e



Capitania dos Portos do Espírito Santo – ES.

Preferencialmente, deve ser enviado por fax e confirmado o recebimento
pelo órgão de destino em até 48 horas após a constatação do incidente. No
caso da impossibilidade de se efetuar a comunicação do incidente, a data e
hora da tentativa de notificação deverão ser lavradas em livro de registro
próprio. Por meio do Sistema de Informações sobre Desastres no Brasil
(SINDESB), a Secretaria Nacional de Defesa Civil exige o registro dos
desastres humanos relacionados com produtos perigosos. Para tanto,
deverão ser preenchidos a Notificação Preliminar de Desastre (ver item 7
do ANEXO VI) e a Avaliação de Danos (ver item 8 do ANEXO VI). As
instruções para o preenchimento e envio de ambos os formulários estão
disponíveis no endereço eletrônico da Defesa Civil na rede mundial de
computadores (http://www.defesacivil.gov.br/). Embora de caráter não
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obrigatório, outras Instituições oficiais podem ser comunicadas ou
acionadas em caso de incidentes de poluição por óleo. São elas:


Defesa Civil;



Secretarias de Meio Ambiente; e



Corpo de Bombeiros.

Os números de telefone a serem utilizados de todas as entidades citadas
acima estão no item 2 do ANEXO V – Telefones Úteis. A comunicação à
imprensa e as matérias para divulgação através da Internet são de
responsabilidade da Assessoria de Mídia (Comunicação e Imprensa),
sendo feitas conforme o acontecimento do incidente. O item 6 do ANEXO
VI apresenta o modelo de nota à imprensa.
b) Comunicação de Encerramento das Ações de Emergência (ver item 3
do ANEXO VI) - Após o encerramento das ações de emergência o
Coordenador de Resposta preencherá o modelo de Comunicação de
Encerramento e a Assessoria de Mídia enviará para as mesmas
instituições que foram informadas sobre o acidente na Comunicação Inicial.
c) Relatório do Incidente Ambiental – Um Relatório do Incidente Ambiental
deve ser preenchido e enviado aos órgãos comunicados no prazo máximo
de 15 dias a partir da data do acidente. Nele devem existir os dados
constantes no item 4 e no item 5 do ANEXO VI, ressaltando o registro
fotográfico e o descritivo contendo, minimamente, o detalhamento das
seguintes informações:


Causas do acidente;



Tipo e quantidade de produto derramado;



Medidas de controle e providências adotadas para conter o acidente
e prevenir ocorrências futuras; e



Cópia dos comprovantes de destinação final dos resíduos gerados
nas ações de resposta.
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d) Equipamentos e Sistemas – A CODESA dispõe dos equipamentos
necessários para o estabelecimento das comunicações entre os diversos
postos de atendimento a emergência de derrame de óleo (via telefone e
pelo sistema VHF), conforme descrito no item 3.2.
e) Lista de Telefones Úteis - A relação de pessoas, organizações e
instituições oficiais que devem ser comunicadas em caso de um incidente
de poluição por óleo está contemplada no ANEXO V. Essa lista é mantida
atualizada pelas verificações semestrais a serem conduzidas pelo
Secretário.

3.4

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA

O PEI-CODESA está estruturado considerando que todas as atividades
potencialmente poluidoras serão conduzidas por equipes especializadas no
exercício de suas tarefas. Para o seu adequado dimensionamento foram
consideradas as ações de prevenção previstas para os cenários acidentais
registrados no ANEXO I – Informações Referenciais.
A EOR do PEI-CODESA está baseada no organograma previsto pela Defesa Civil
do Espírito Santo e é do tipo “quando ativada”, entrando em vigor somente
quando for acionado o alarme de derrame de óleo no mar e declarada
formalmente a situação de emergência, e desativada após o encerramento formal
da situação de emergência (Figura 3-2). A EOR, os seus componentes e as
respectivas tarefas estão contemplados no ANEXO IV.
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Figura 3-2: Diagrama esquemático da EOR.

O tempo máximo para mobilização da equipe de combate à emergência (Brigada
de Combate ao Derrame de Óleo no Mar - BCDOM) é de 30 minutos, uma vez
que a equipe trabalha em turno e estará à disposição 24 horas para o
atendimento às emergências.
Destaca-se que os funcionários da CODESA que não possuem função específica
na EOR devem se manter em seus postos de trabalho ou, caso estejam
trabalhando próximo à área do incidente (vazamento de óleo), devem se dirigir
para um local seguro, de acordo com as orientações do Coordenador de
Resposta ou da equipe de BCDOM.

3.4.1 Fluxograma Decisório
Na ocorrência de um incidente a EOR será ativada imediatamente para combate
a emergência e mitigar as suas consequências. O fluxograma decisório orientará
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as ações da Assessoria de Operações (Coordenador de Resposta). A ativação,
como mostra o Fluxograma Decisório, ocorrerá logo que seja informada a
situação de emergência.

Figura 3-3: Diagrama do Fluxo decisório.

3.5

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE RESPOSTA

A estratégia de resposta a incidente de poluição por óleo que atinja o mar são
definidas com base na capacidade de resposta. Esta capacidade é dimensionada
considerando os recursos, equipamentos e materiais dimensionados para atender
aos possíveis incidentes provocados pelas atividades desenvolvidas pela
CODESA e incidentes que possam ser provocados por embarcações que estejam
interagindo com os cais e nas suas proximidades, como define o § primeiro do
artigo 1º da Resolução CONAMA 398/08. Tal dimensionamento da capacidade
mínima de resposta a derramamento de óleo, a listagem do material por item e as
características operacionais estão contemplados no ANEXO VII.
Os itens de resposta foram especificados e quantificados baseados no critério de
dimensionamento da capacidade de resposta para derrames de Descarga
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Pequena (até 8 m³) com pronto atendimento (tempo de resposta de até 02 horas),
sendo caracterizado por ações de resposta com recursos existentes na instalação
e mão de obra operacional da Brigada de Combate ao Derrame de Óleo no Mar
(BCDOM) da CODESA. Ressalta-se que a CODESA realizará a contratação de
embarcação de apoio de empresas especializadas (ver item 4 do ANEXO V) para
o pronto atendimento emergencial, se for preciso.
A listagem geral de material presente na CODESA pode ser visualizada no
Quadro 3-2.

Quadro 3-2: Equipamentos de resposta a vazamentos de óleo sugeridos à CODESA.
Tipo de
Equipamento
Barreiras de
Contenção
Recolhedor de
óleo
Bomba para o
recolhedor

Especificação*
Borda livre: de 23 a 25 cm;
Saia/Calado: 30 a 35 cm;
Lances: 25 m;
Reforçadas por fios de poliéster
revestidas por PVC
Estrutura de aço inoxidável /
Capacidade Nominal de 15 m³/h

Motobomba com motor diesel, vazão
de 30,5 m³, sucção e descarga
75mm (com hastes e mangotes)
Para óleo / hidrocarbonetos nas
dimensões de 200 X 3000 mm de cor
branca
Para óleo / hidrocarbonetos (400 mm x
450 mm a 500 mm x 4 mm) de cor
branca
Flocos de turfa para terrenos / águas
contaminados por óleos

Barreiras
Absorventes
Mantas
Absorventes
Absorvente
Orgânico

Quantidade

Recomendações e
Limitações para Uso

750 m

Para uso em águas
abrigadas e interiores

01 unidade

Utilizado em águas rasas
e abrigadas

01 unidade

-

750 m

-

1500 unidades

-

100 kg

-

Capacidade de armazenamento de
Específico para
02 unidades
25 m³ / Lona de poliéster com dupla
hidrocarbonetos
camada de PVC
*Nota: Materiais similares podem ser utilizados, desde que possuam, no mínimo, essas
características.
Tanque inflável
flutuante

O material está armazenado em 02 (dois) contêineres de 40 pés, localizados lado
a lado na extremidade Leste da planta de ampliação do Cais Comercial de Vitória
(aterro) (Figura 3-4). A distância para o ponto de lançamento de barreiras e o
embarque de material é pequena. O tempo estimado para a organização da
equipe de resposta inicial e o deslocamento do material do local de
armazenamento até o ponto de lançamento é de 30 minutos.
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Para derramamentos acima da Descarga Pequena (até 8 m³), com tempo de
resposta acima de 02 horas, e a Descarga de Pior Caso (até 500 m³), com tempo
de resposta de até 60 horas, o atendimento emergencial será realizado com o
auxílio de recursos da empresa especializada terceirizada de acordo com o
acionamento da CODESA.
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Figura 3-4: Croqui esquemático de localização dos contêineres no Cais Comercial de Vitória.
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Caso ocorra derramamento de volume maior do que 500 m³ (Descarga de Pior
Caso), ocasionando aumento da capacidade de resposta prevista no PEI, será
solicitado o auxílio do Plano de Área do Espírito Santo para atuar no atendimento
emergencial.
O Quadro 3-3 a seguir apresenta a relação e a quantidade dos Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) disponibilizados para os funcionários da CODESA que
fazem parte da equipe de BCDOM.

Quadro 3-3: Relação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) básico a serem utilizados
pelas equipes de BCDOM.

EPI

Quantidade*

Luvas de PVC (cano longo)
20
Óculos de Segurança de ampla visão
20
Botas de PVC
20
Macacão Tyvek
20
Colete salva-vidas
20
*Nota: A quantidade de EPI refere-se ao número de integrantes do turno da BCDOM (12
brigadistas por turno) e de outros integrantes da EOR que podem precisar participar da “Cena de
Ação” durante o atendimento à emergência.

3.6

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE RESPOSTA

Os seguintes procedimentos são adotados em caso de derramamento de óleo no
mar:
Cabe ao Coordenador Geral:
1. Acionar a EOR, parcial ou totalmente, conforme a magnitude do incidente e o
desenrolar das operações de controle;
2. Acionar, se necessário, os funcionários da CODESA que podem ser
mobilizados para auxílio nas operações de controle;
3. Designar uma pessoa, preferencialmente o Coordenador de Resposta, para
efetuar os registros de todas as informações e comunicações recebidas e
enviadas, conforme o formulário que consta no ANEXO V, após as análises que
serão descritas no item 3.6.10.
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Considerações Gerais de Saúde e Segurança

Conforme citado anteriormente, as propriedades físico-químicas e toxicológicas
dos derivados do petróleo estão no ANEXO III e exigem medidas de saúde e
segurança para a proteção dos trabalhadores durante o atendimento a
emergência.



Fontes de Ignição

As fontes de ignição deverão ser eliminadas do local do acidente sempre quando
for detectado vazamento ou existir a possibilidade de vazamento de produtos
inflamáveis. No local onde for detectado vazamento ou existir a possibilidade de
vazamento de produtos inflamáveis, somente será permitido o uso de
equipamentos eletrônicos certificados como seguros. A utilização no local do
acidente de equipamentos eletrônicos que não sejam certificados como seguros
estará sujeita à aprovação do responsável pela Saúde e Segurança.

3.6.1 Procedimentos para Interrupção da Descarga de Óleo
3.6.1.1 Cenário nº. 01 – Acidente de navegação envolvendo embarcações de
grande porte à atracação e desatracação de navios.

Quadro 3-4: Procedimento para Interrupção de Descarga de Óleo - Cenário nº 01 – Hipóteses
Acidentais nº 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Hipótese Acidental nº 1
Hipótese Acidental nº 2
Hipótese Acidental nº 3

Hipótese Acidental nº 4

Hipótese Acidental nº 5

Derrame de Óleo Combustível MF-380 decorrente de avaria
estrutural provocada por colisão entre navios em trânsito ou
colisão do navio com embarcação menor
Derrame de Óleo Diesel Marítimo decorrente de avaria estrutural
provocada por colisão entre navios em trânsito ou colisão do
navio com embarcação menor
Derrame de Óleo Lubrificante decorrente de avaria estrutural
provocada por colisão entre navios em trânsito ou colisão do
navio com embarcação menor
Derrame de Óleo Combustível MF-380 decorrente de avaria
estrutural provocada por colisão com superfície fixa (cais,
terminal, dolfin, entre outros) durante manobra de atracação,
desatracação do navio com auxílio de rebocadores
Derrame de Óleo Diesel Marítimo decorrente de avaria estrutural
provocada por colisão com superfície fixa (cais, terminal, dolfin,
entre outros) durante manobra de atracação, desatracação do
navio com auxílio de rebocadores

Continua...
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Continuação do Quadro 3-4.
Hipótese Acidental nº 6

Procedimento para
Interrupção de
Descarga de Óleo:

Derrame de Óleo Lubrificante decorrente de avaria estrutural
provocada por colisão com superfície fixa (cais, terminal, dolfin,
entre outros) durante manobra de atracação, desatracação do
navio com auxílio de rebocadores
1) Ao constatar o vazamento, o responsável pela embarcação
avariada deverá ser alertado com máximo de informação
possível para que tome as medidas necessárias para a
interrupção do vazamento e fundeio da embarcação;
2) Os responsáveis pela área ou operação, deverão entrar em
contato com o responsável pela embarcação, obter o máximo
de informação e acionar imediatamente o Sistema de Alerta a
Incidentes (Item 3.2) interno;
3) Identificar e isolar o local onde ocorreu a avaria;
4) Isolar o tanque avariado;
5) Providenciar o cerco do local da avaria; e
6) Cumprir procedimentos internos do navio conforme previsto
no respectivo SOPEP.

3.6.1.2 Cenário nº. 02 – Acidente de navegação envolvendo embarcações de
apoio (rebocador) à atracação e desatracação de navios.

Quadro 3-5: Procedimento para Interrupção de Descarga de Óleo - Cenário nº 02 – Hipóteses
Acidentais nº 7, 8, 9 e 10.
Hipótese Acidental nº 7
Hipótese Acidental nº 8
Hipótese Acidental nº 9

Hipótese Acidental nº
10

Procedimento para
Interrupção de
Descarga de Óleo:

Derrame de Óleo Diesel Marítimo decorrente de avaria estrutural
provocada por colisão entre embarcações
Derrame de Óleo Lubrificantes decorrente de avaria estrutural
provocada por colisão entre embarcações
Derrame de Óleo Diesel Marítimo decorrente de avaria estrutural
provocada por colisão com superfície fixa (cais, terminal, dolfin,
entre outros) durante manobra de atracação e desatracação de
navios
Derrame de Óleo Lubrificantes decorrente de avaria estrutural
provocada por colisão com superfície fixa (cais, terminal, dolfin,
entre outros) durante manobra de atracação e desatracação de
navios
1) Ao constatar o vazamento, o responsável pela embarcação
avariada deverá ser alertado com máximo de informação
possível para que tome as medidas necessárias para a
interrupção do vazamento e fundeio da embarcação;
2) Os responsáveis pela área ou operação, deverão entrar em
contato com o responsável pela embarcação, obter o máximo
de informação e acionar imediatamente o Sistema de Alerta a
Incidentes (Item 3.2) interno;
3) Identificar e isolar o local onde ocorreu a avaria;
4) Isolar o tanque avariado;
5) Providenciar o cerco do local da avaria; e
6) Cumprir procedimentos internos do navio conforme previsto
no respectivo SOPEP.
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3.6.1.3 Cenário nº. 03 – Incidente nos tanques terrestres (estáticos e móveis).

Quadro 3-6: Procedimento para Interrupção de Descarga de Óleo - Cenário nº 03 – Hipóteses
Acidentais nº 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.
Hipótese Acidental nº
11
Hipótese Acidental nº
12
Hipótese Acidental nº
13
Hipótese Acidental nº
14
Hipótese Acidental nº
15
Hipótese Acidental nº
16
Hipótese Acidental nº
17
Hipótese Acidental nº
18
Hipótese Acidental nº
19
Hipótese Acidental nº
20
Hipótese Acidental nº
21
Hipótese Acidental nº
22

Procedimento para
Interrupção de
Descarga de Óleo:

Derrame de Óleo Diesel decorrente de avaria estrutural de uma
empilhadeira provocada por colisão e/ou tombamento durante
trânsito na área do cais
Derrame de Óleo Diesel decorrente de avaria estrutural de um
gerador provocada por erro operacional na área do cais e/ou
pátio
Derrame de Óleo Diesel decorrente de avaria estrutural de
caminhão-tanque provocada por colisão e/ou tombamento
durante trânsito na área do cais
Derrame de Óleo Diesel Marítimo decorrente de avaria estrutural
na carga do caminhão-tanque provocada por colisão e/ou
tombamento durante trânsito na área do cais
Derrame de Óleo Diesel decorrente de avaria estrutural de
caminhão de carga provocada por colisão e/ou tombamento
durante trânsito na área do cais
Derrame de Óleo Diesel decorrente de avaria estrutural de um
guindaste provocada por erro operacional na área do cais
Derrame de Óleo Hidráulico decorrente de avaria estrutural de
um guindaste provocada por erro operacional na área do cais
Derrame de Óleo Diesel decorrente de avaria estrutural de um
trator provocada por colisão e/ou tombamento durante trânsito
na área do cais
Derrame de Óleo Mineral decorrente de avaria estrutural de um
transformador provocada por erro operacional na área do cais
Derrame de Óleo Hidráulico decorrente de avaria estrutural da
unidade hidráulica da lança provocada por erro operacional na
área do cais
Derrame de Óleo Hidráulico decorrente de avaria estrutural da
unidade hidráulica da moega provocada por erro operacional na
área do cais
Derrame de Óleo Diesel decorrente de avaria estrutural de uma
locomotiva provocada por colisão e/ou tombamento durante
trânsito na área do cais
1) Desligar a Máquina avariada;
2) Providenciar um tambor para recolher o óleo que está
vazando;
3) Isolar a área onde está localizada a máquina avariada;
4) Desligar todas as possíveis fontes de ignição;
5) Realizar uma avaliação inicial da ocorrência para identificar o
local da ruptura (rasgo ou furo);
6) Se possível, vedar o local do vazamento com batoque de
madeira ou teflon;
7) Cercar a mancha ainda sobre o píer;
8) Aplicar o material absorvente sobre a mancha de óleo
derramado sobre o píer;
9) Caso atinja a rede de drenagem e posteriormente atinja o
mar, os responsáveis pela área ou operação deverão acionar
imediatamente o Sistema de Alerta a Incidentes (item 3.2)
interno;
10) Providenciar a transferência do produto do tanque sinistrado
para reservatório seguro (outro tanque, caminhão-tanque ou
caminhão a vácuo), de modo a minimizar o derramamento; e
11) Providenciar o reparo do tanque do equipamento sinistrado.
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3.6.1.4 Cenário nº. 04 - Incidente durante operação de carga e descarga de óleo.

Quadro 3-7: Procedimento para Interrupção de Descarga de Óleo - Cenário nº 04 – Hipóteses
Acidentais nº 23, 24 e 25.
Hipótese Acidental nº
23

Procedimento para
Interrupção de
Descarga de Óleo:

Hipótese Acidental nº
24

Procedimento para
Interrupção de
Descarga de Óleo:

Hipótese Acidental nº
25

Derrame de Óleo Combustível MF-380 em decorrência da ruptura
do mangote de transferência durante abastecimento de navio por
mar (chata-tanque)
1) Interromper o abastecimento na unidade de abastecimento
(desligamento de bombas e fechamento de válvulas);
2) Isolar o convés no ponto do vazamento de óleo;
3) Desligar todas as possíveis fontes de ignição;
4) Realizar uma avaliação inicial da ocorrência para identificar o
local da ruptura (rasgo ou furo);
5) Se possível, vedar o local do vazamento com batoque de
madeira ou teflon;
6) Utilizar mantas absorventes ou absorventes a granel no piso
para absorver o produto derramado no local do vazamento e
desta forma tentar impedir que o produto derramado alcance
o mar;
7) Os responsáveis pela área ou operação deverão acionar
imediatamente o Sistema de Alerta a Incidentes (item 3.2)
interno; e
8) Inspecionar e fechar todas as válvulas de bloqueio de modo a
manter todos os sistemas de transferência bloqueados.
Derrame de Óleo Diesel Marítimo em decorrência da ruptura do
mangote de transferência durante abastecimento de embarcação
menor por terra (caminhão-tanque)
1) Interromper o abastecimento na unidade de abastecimento
(desligamento de bombas e fechamento de válvulas);
2) Providenciar um tambor para recolher o óleo que está
vazando;
3) Isolar a área onde está localizada a máquina avariada;
4) Desligar todas as possíveis fontes de ignição;
5) Realizar uma avaliação inicial da ocorrência para identificar o
local da ruptura (rasgo ou furo);
6) Se possível, vedar o local do vazamento com batoque de
madeira ou teflon;
7) Cercar a mancha ainda sobre o píer;
8) Aplicar o material absorvente sobre a mancha de óleo
derramado sobre o píer;
9) Caso atinja a rede de drenagem e posteriormente atinja o
mar, os responsáveis pela área ou operação deverão acionar
imediatamente o Sistema de Alerta a Incidentes (item 3.2)
interno;
10) Providenciar a transferência do produto do tanque sinistrado
para reservatório seguro (outro tanque, caminhão-tanque ou
caminhão a vácuo), de modo a minimizar o derramamento; e
11) Providenciar o reparo do tanque do equipamento sinistrado.
Derrame de Resíduo Oleoso durante operação de descarga de
óleo usado (Slop Tank) em decorrência de erro operacional ou
falha de equipamentos (mangotes, conexões, juntas, flanges,
entre outros) por fadiga de material ou vazão de bombeio
excessiva

Continua...
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Continuação do Quadro 3-7.
1) Solicitar ao Comandante da Embarcação a imediata
interrupção da faina de transferência a bordo (desligamento
de bombas e fechamento de válvulas);
2) Isolar o convés no ponto do vazamento de óleo;
3) Verificar os embornais das embarcações fechados;
4) Solicitar a aplicação de material absorvente no local do
vazamento; e.
5) Retirar o material contaminado das embarcações.

Procedimento para
Interrupção de
Descarga de Óleo:

3.6.1.5 Cenário nº. 05 - Esgotamento indevido de mistura de água e óleo de
embarcações de grande porte.

Quadro 3-8: Procedimento para Interrupção de Descarga de Óleo - Cenário nº 05 – Hipótese
Acidental nº 26.
Hipótese Acidental nº
26
Procedimento para
Interrupção de
Descarga de Óleo:

Lançamento indevido de Resíduo Oleoso, proveniente de dala e
praça de máquinas, de embarcações de grande porte atracadas
no cais
1) Solicitar ao Comandante da Embarcação a imediata
interrupção do lançamento indevido de Resíduo Oleoso;
2) Solicitar a aplicação de barreira de contenção e material
absorvente no local do lançamento; e.
3) Retirar o material contaminado das embarcações.

3.6.2 Procedimentos para Contenção de Derramamento de Óleo
O princípio fundamental do PEI-CODESA consiste na identificação e isolamento
da fonte de vazamento de óleo, e subsequente contenção e recolhimento do óleo
derramado sobre o píer ou no mar ainda nas proximidades das instalações dos
cais.
Após o Alarme Inicial, o Coordenador de Resposta dirige-se ao local onde ocorreu
o vazamento e procede da seguinte maneira:
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1) Verifica as condições do isolamento da fonte;
2) Avalia a quantidade do óleo derramado, a direção de deslocamento da
mancha e direção da corrente marítima;
3) Com base nessas observações, determina a posição de lançamento das
barreiras de contenção para efetuar o cerco e a contenção do óleo
derramado;
4) Autoriza o lançamento das barreiras, tal como definido.
A seguir são descritas diferentes metodologias para realizar a contenção de
derramamento de óleo de acordo com o ambiente, sendo ele marinho, terrestre
ou no convés da embarcação.

3.6.2.1 No ambiente marinho
As barreiras de contenção são empregadas para restringir o impacto sobre o meio
ambiente e aumentar a eficiência dos métodos de recolhimento durante o
atendimento a derrames de petróleo e seus derivados no mar. O tipo da barreira
deverá ser selecionado de acordo com as características do corpo d’água,
conforme a norma da American Society for Testing and Materials - ASTM
International 1523/94 (Quadro 3-9).
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Quadro 3-9: Propriedades perigosas dos derivados do petróleo.
Propriedades

Água Calma

Água Calma
com Corrente

Água Abrigada

Mar Aberto

Altura, em mm
(in.) ¹
Relação
flutuabilidade total
mínima / peso ²
Resistência a
tensão total
mínima, em N
(lbs) ³
Resistência a
tensão do material
mínima, em N/50
mm (lbs / in.) 4
Resistência ao
rasgamento do
material mínima,
em N (lbs) 5

150 a 600
(6 a 24)

200 a 600
(8 a 24)

450 a 1.100
(18 a 42)

900 a > 2.300
(36 a > 90)

3:1

4:1

4:1

8:1

6.800
(1.500)

23.000
(5.000)

23.000
(5.000)

45.000
(10.000)

(2 TM): 2.600
(300)
(1 TM): 2.600
(300)

2.600 (300)
2.600 (300)

2.600 (300)
3.500 (400)

3.500 (400)
3.500 (400)

450
(100)

450
(100)

450
(100)

450
(100)

1 - Corresponde à altura total da barreira. Presume-se um comprimento de borda livre igual a 33 %
da altura total (mínimo) para águas calmas, protegidas e mares abertos e 50 % para águas calmas
com corrente. Entre o intervalo de altura total, valores deverão ser selecionados de acordo com
condições específicas, tais como, ondas, volume a ser contido, comprimento de barreira
necessário, entre outros.
2 - Os valores apresentados correspondem ao mínimo necessário para barreiras de contenção de
uso comum. Para as barreiras com propósitos específicos, como aquelas desenvolvidas para
instalação fixa, a relação flutuabilidade total / peso poderá ser menor por utilizarem propriedades
hidrodinâmicas para manter um comprimento de borda livre adequado. Porém, esta relação nunca
deverá superar à proporção de 2:1. Proporções maiores do que as apresentadas poderão
incrementar a performance das barreiras de contenção em determinadas situações.
3 - As variáveis velocidade de corrente / reboque e calado foram consideradas como as mais
relevantes no cálculo das forças que atuam sobre as barreiras de contenção. Os valores
apresentados correspondem à tensão exercida sobre 300 m (1.000 ft) de barreira, lançada em
uma configuração catenária com abertura de 1:3, com parâmetros ambientais selecionados de
acordo com a classificação dos corpos d’água, a uma velocidade de 1 a 2 nós (4 nós para águas
calmas c/ corrente) e, principalmente, considerando o menor calado por categoria. Barreiras com
calado maior requerem valores de resistência à tensão total mínima também maiores, a saber:
para águas calmas 57 N/mm de calado (320 lbs/in); para águas calmas c/ corrente, 140 N/mm
(800 lbs/in); para águas abrigadas, 64 N/mm (360 lbs/in); e para mares abertos, 72 N/mm (400
lbs/mm). É recomendado que valores maiores àqueles mencionados na tabela sejam
considerados para situações de velocidades de corrente / reboque superiores àquelas
mencionadas acima.
4 - Os valores são apresentados para dois tipos de barreiras de contenção: aquelas com duas
componentes de tensão (2 TM) e aquelas com apenas uma componente (1 TM).
5 - Alguns materiais para usos especiais possuem resistência ao rasgamento inferior aos valores
apresentados. Entretanto, poderão ser utilizados em situações específicas - como vazamentos
que exijam um material com resistência maior a uma determinada substância, a raios ultravioletas
e a abrasão, desde que atendam aos requisitos mínimos para a resistência a tensão do material.

Estes recursos poderão ser posicionados na água em diferentes configurações
para a contenção e o recolhimento da substância e a proteção de áreas de
interesse econômico e ambiental.
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Dependendo do contexto em que ocorreu o acidente, assim como da localização
do Cais e das características meteoceanográficas locais (intensidade dos ventos,
velocidade das correntes, período e amplitude da maré, entre outros), o
Coordenador de Resposta da EOR deverá considerar as seguintes estratégias de
contenção do óleo no mar.


Configurações para Contenção do Óleo

A barreira de contenção deverá ser posicionada na água utilizando-se âncoras
(Figura 3-5) ou embarcações (Figura 3-6).

Figura 3-5: Ancoragem da barreira de contenção.

Figura 3-6: Barreira de contenção rebocada por embarcação.
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Tanto a potência da embarcação como as características da âncora deverão ser
suficientes para superar a tensão exercida pelas correntezas sobre a barreira de
contenção (

).
26

: Força de tensão, em

;

: Altura submersa da barreira de contenção, em metros;
: Comprimento da barreira de contenção, em metros;
: Ângulo de inclinação da barreira de contenção em relação ao fluxo da
correnteza; e
: Velocidade da correnteza/reboque, em nós.
O número de pontos de ancoragem (

) deverá ser determinado de modo que

todos estejam uniformemente espaçados ao longo da barreira de contenção. A
tensão exercida sobre o cabo de ancoragem (

) será calculada a partir da

tensão exercida pelas correntes sobre a barreira de contenção (
de pontos de ancoragem (

) e o número

), conforme a fórmula abaixo:

A resistência à quebra do cabo de ancoragem e o poder de pega da âncora
deverão ser comparados com a tensão sobre o cabo de ancoragem (

).

O cerco completo geralmente é utilizado nos primeiros estágios de um derrame,
quando a vazão é pequena e os efeitos do vento e das correntes não são tão
relevantes. A barreira pode ser arranjada ao redor da fonte de poluição. Para isto
são utilizadas barreiras na dimensão correspondente a 3 (três) vezes o
comprimento da embarcação circulando-a completamente (Figura 3-7). A barreira
também pode ser arranjada ao redor da fonte de poluição, mantendo-se uma
pequena abertura para a entrada das embarcações de combate a vazamentos
(Figura 3-7 b). Essa estratégia pode ser utilizada tanto para o Cais Comercial de
Vitória, quanto para o Cais de Capuaba e Cais de Paul Gusa.
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(b)

(c)
Figura 3-7: Cercos completos à fonte.

O cerco parcial é utilizado caso a embarcação esteja atracada ou para conter
pequenos vazamentos no caso da embarcação estar isolada ou fundeada. No
caso da embarcação estar atracada, faz-se uso de barreiras na dimensão
correspondente a uma vez e meia (1,5 vezes) o comprimento da embarcação
contornando completamente a face exposta. O cais substitui um dos segmentos
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da barreira. No caso da embarcação estar isolada ou fundeada, são usadas
barreiras na dimensão correspondente a 01 (uma) vez o comprimento da
embarcação, fixando-a junto ao costado, que substitui um dos segmentos da
barreira (Figura 3-8). Ressalta-se que tal estratégia de cerco somente será
adotada quando o cais for fechado, tipo cais de peso, caso contrário será adotado
o cerco completo da embarcação.

Figura 3-8: Cercos parciais em embarcação fundeada.

O método de bloqueio é empregado nos grandes vazamentos, quando a
extensão de barreiras de contenção é insuficiente para o cerco completo da fonte
ou quando as condições de vento e corrente dificultarem o trabalho das equipes
de resposta. As barreiras são então dispostas a certa distância da fonte para
interceptar o espalhamento do produto (Figura 3-9).
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Figura 3-9: Método de bloqueio.

Em ambientes com forte influência de marés, aconselha-se fazer uso de mais um
lance de barreira no outro lado da fonte, antecipando a inversão da maré. Assim
como mencionado no método de cerco parcial, a estratégia de bloqueio somente
será adotada quando o cais for fechado, tipo cais de peso, caso contrário será
adotado o cerco completo da embarcação.
O método de embarreiramento de deflexão pode ser utilizado em ambientes de
águas rápidas, normalmente em locais com correntes superiores a 01 (um) nó. O
objetivo é redirecionar a mancha de óleo para locais reconhecidamente menos
sensíveis a eventos desta natureza. A barreira de contenção deverá ser
posicionada na água em ângulo de inclinação (θ) adequado à intensidade das
correntes para evitar a fuga da substância, o comprimento dos lados pode ser
calculado usando-se comprimentos das barreiras, linha ou comprimentos de
barcos (Gráfico 3-1).
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Gráfico 3-1: Inclinação da barreira de contenção versus velocidade da correnteza, em nós.

Há situações também em que é preferível deslocar o produto sobrenadante para
lugares onde ocorra menor impacto ambiental e que seu recolhimento seja menos
dispendioso, evitando que toda a extensão da praia ou margem de canal seja
atingida, como por exemplo na Figura 3-10 a, ou evitando que atinja a foz de um
rio, como por exemplo na Figura 3-10 b. Em ambos os casos, deverão ser
identificadas previamente áreas de recolhimento para onde o óleo possa ser
direcionado.

Figura 3-10: Configurações da barreira de contenção para deflexão da mancha de óleo.

Relatório
Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

RT-CAEP-187-002

Revisão 00
Set / 2013

Plano de Emergência Individual – PEI
Cais Comercial de Vitória, Cais de Capuaba e Cais de
Paul Gusa

3. Informações e
Procedimentos para
Resposta

Pág.
53/ 117

O embarreiramento de deflexão em cascata pode ser utilizado quando se torna
difícil operar uma única linha de barreira ou as cargas são muito altas,
especialmente quando as correntes excedem 3 nós. Múltiplas seções de barreiras
são dispostas de forma escalonada, de forma que a próxima barreira desvie o
óleo perdido por baixo ou por volta da barreira anterior, à montante. Essa técnica
é útil para cobrir grandes áreas ou para correntezas de alta velocidade (Figura
3-11 e Figura 3-12).

Figura 3-11: Embarreiramento de Deflexão em Cascata.

Figura 3-12: Barreiras de Deflexão em Cascata posicionadas.
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O embarreiramento em “V” é utilizado quando a deflexão para ambos os lados
de uma pequena baía ou canal é desejável ou quando se pretende bloquear o
espalhamento do óleo para posterior recolhimento com skimmer (Figura 3-13).
Ele é eficaz em correntes até 02 (dois) nós e pode ser posicionado rapidamente.

Figura 3-13: Barreiras em “V” com recolhedores posicionados.

Em circunstâncias de ventos e correntes intensos ou estágios adiantados de
espalhamento da mancha, ou ambientes com profundidades que inviabilizem a
ancoragem das barreiras, as mesmas poderão ser rebocadas a baixas
velocidades (menos que 0,5 m/s), para contenção e concentração do óleo
derramado para posterior recolhimento (Figura 3-14).

Figura 3-14: Configuração de embarcações e barreiras para
contenção do óleo.
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3.6.2.2 No convém das embarcações
Em caso de derramamento de óleo no convés das embarcações devem ser
utilizadas mantas absorventes ou absorventes orgânicos sobre o óleo
remanescente, para evitar que o produto escoa e caia no mar.

3.6.2.3 No ambiente terrestre
A prioridade durante um acidente que resulte no vazamento de óleo nas
instalações da CODESA é impedir que estes produtos alcancem o mar. Ao avaliar
os riscos de contaminação, portanto, o Coordenador de Resposta decidirá pela
forma de contenção do derrame. Uma medida para se evitar que o produto
derramado atinja o mar é fechar, imediatamente, todas as válvulas ou comportas
do sistema de drenagem existente na área, assim que ocorrer o vazamento. Para
auxiliar na contenção do derrame e recolhimento, deverão ser empregados os
recursos disponíveis na instalação. Utilizando desta forma mantas e barreiras
absorventes ou absorventes a granel para absorver e conter o produto derramado
no local do vazamento e, desta forma, tentar impedir que o produto derramado
alcance a rede de drenagem.
Ressalta-se que, em último caso, poderá ser empregado qualquer outro recurso
disponível (mangueiras de incêndio, amarras, entre outros), de modo a obstruir a
dispersão do óleo no piso. Quando o volume for elevado, a EOR deverá
providenciar a transferência do produto do container sinistrado para um
reservatório seguro (outro tanque, caminhão-tanque ou caminhão a vácuo), de
modo a minimizar o derramamento.

3.6.3 Procedimentos para Proteção de Áreas Vulneráveis
A partir do ponto provável de derramamento de óleo para o cenário acidental
identificado, a tendência de deslocamento do óleo se dará sob influência
principalmente da direção e intensidade da corrente de maré. A Carta de
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Sensibilidade ao Óleo (MAPA-PRT-CAEP-187-009) do canal de Vitória, os mapas
de vulnerabilidade, os quais representam a união de dados da carta de
sensibilidade ao óleo e a modelagem matemática do transporte e dispersão do
óleo derramado, (MAPA-PRT-CAEP-187-003 a MAPA-PRT-CAEP-187-008) e a
Modelagem Matemática do Transporte e Dispersão do Óleo Derramado (ANEXO
II) são importantes fontes de informação para o planejamento das operações de
resposta a vazamentos de óleo no mar para a proteção das áreas vulneráveis, a
ser realizado pela EOR (ANEXO IV), assim como todas as informações
constantes no ANEXO I.
As informações sobre a intensidade e corrente de maré nas proximidades do
terminal estão previstas no documento “Carta de Corrente de Maré - Porto de
Vitória” (DG-10-11-1) editado pela Marinha do Brasil. Esta informação será de
fundamental importância para que seja evitado que o óleo derramado saia do
controle da equipe.
Quando a maré estiver vazando a tendência da mancha de óleo é seguir na
direção do canal de acesso ao Porto de Vitória e daí para a direção à saída da
Baía, podendo atingir o manguezal do Rio Aribiri. No caso de maré enchente, a
preocupação será impedir que a mancha atinja a foz do Rio Marinho.
Outro tipo de costa existente na área abrangida pelo PEI-CODESA são os
costões rochosos (artificiais e naturais) ao longo do canal de acesso e pequenas
praias de cascalho e areia grossa.
Independente da direção da corrente de maré as ações devem estar voltadas
prioritariamente para a proteção do Monumento Natural Morro do Penedo ao
manguezal do Rio Aribiri próximo à foz desse rio. Posteriormente, caso o
vazamento atinja à leste do Rio Aribiri também devem ser cercadas as ilhas
naturais, das Pombas, do Urubu, da Fumaça e das Cobras.
Conhecendo a localização e identificação dos ecossistemas, tomando por base a
previsão de movimentação da mancha, serão definidas as ações em ordem de
prioridade visando à proteção das áreas mais sensíveis. Além disso, a informação
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das condições oceanográficas da região é importante para o planejamento das
operações de resposta a vazamentos de óleo na água.
No momento de uma emergência de contaminação por óleo, deve-se realizar em
um primeiro momento, conforme já especificado, o cerco, total ou parcial, em
torno da fonte de poluição para evitar seu espalhamento (Figura 3-7 e Figura
3-8). Caso exista nas proximidades ambientes sensíveis (manguezais, foz, praias
e ilhas, por exemplo) e a saída para o mar aberto, poderão ser utilizadas barreiras
de contenção e barreiras absorventes posicionadas de modo a protegê-los
(Figura 3-15).
Caso necessário, deverão ser definidas áreas de sacrifício, para onde será
direcionado o óleo e efetuado o recolhimento (Figura 3-10 e Figura 3-12). A
definição dessas áreas deverá considerar a sensibilidade do litoral e os aspectos
sociais, econômicos e ambientais. As decisões quanto à proteção de
determinadas áreas bem como a definição de áreas de sacrifício, que irão ensejar
medidas para evitar o avanço de uma mancha de óleo ou o desvio das mesmas,
só serão implementadas após serem submetidas e autorizadas pelo Órgão
Ambiental.
Quando precisarem de anuências específicas, caso possam interferir no processo
de navegação, as mesmas deverão ser autorizadas pela Capitania dos Portos e
Praticagem.
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Figura 3-15: Exclusão de ambientes sensíveis
utilizando barreiras de contenção e de
absorção

3.6.3.1 Cenário I – Pior Caso: 500 m³ / Óleo combustível MF-380
Objetivo: Estabelecer procedimentos operacionais para proteção de áreas
vulneráveis, que venham a ser atingidas após vazamento decorrente de acidente
de navegação envolvendo embarcações de grande porte à navegação, atracação
e desatracação que acarretem vazamento de substância oleosa para o ambiente
externo.
-

Com base nas informações da localização da mancha, seu provável
deslocamento em função das condições oceanográficas presentes no
momento, assim como a verificação do comportamento da mesma em função
da modelagem matemática de dispersão do óleo efetuada para o presente
PEI, estabelecer o possível comportamento de deslocamento da mancha nas
próximas horas e estabelecer a estratégia de lançamento e posicionamento
das barreiras de contenção, de forma a impedir que o óleo se disperse e atinja
outras áreas;

-

Assim que possível a embarcação avariada deverá ser cercada por barreiras
de contenção para impedir a deriva e espalhamento da mancha. Avaliar a
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possibilidade de cercar completamente. O uso de barreiras e mantas
absorventes no interior dos cercos é aconselhável para a absorção do
poluente;
-

Barreiras de contenção e/ou absorventes poderão ser utilizadas para proteger
os ambientes sensíveis mais próximos a fonte;

-

As barreiras de contenção poderão, dependendo da estratégia de proteção,
ser utilizadas das seguintes formas:


Ancoradas na configuração em “U” de forma escalonada, tantos lances
quanto sejam necessários, no sentido de deslocamento da mancha, para
impedir a progressão da mancha;



Ancoradas em formação angular e escalonadas ou em “V”, tantos lances
quanto sejam necessários, para defletir o fluxo de óleo para uma margem
onde o mesmo possa ser recolhido (zonas de sacrifício);



Ancoradas em formação angular e escalonada, tantos lances quanto sejam
necessários, para defletir o fluxo de óleo desviando-o de uma área que se
pretende proteger;



Em paralelo as formações de proteção poderão ser promovidos arrastes de
barreiras de contenção por embarcações, em formação em “U”, em
operações de varredura da mancha de óleo, com o intuito de auxiliar na
operação de afastamento do óleo das zonas sensíveis ou mesmo
promover seu deslocamento para locais de mais fácil recolhimento.

-

Nas operações de proteção deverão ser utilizadas além de barreiras de
contenção de óleo e seus suportes (tow bar, cabos, bóias, âncoras, entre
outros), barreiras de absorção e embarcações.

-

A retirada do óleo do mar poderá ser realizada utilizando-se recolhedores de
óleo, sendo que a mistura (óleo e água) poderá ser bombeada para tanques
infláveis de armazenamento.
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3.6.3.2 Cenário II – Pior Caso: 80 m³ / Óleo diesel marítimo
Objetivo: Estabelecer procedimentos operacionais para proteção de áreas
vulneráveis, que venham a ser atingidas após vazamentos decorrentes de
incidente envolvendo embarcações de apoio à navegação, atracação e
desatracação que acarretem vazamento de substância oleosa para o ambiente
externo.
Apesar do tipo de óleo e a quantidade neste cenário ser diferente do Cenário I, as
áreas atingidas são semelhantes e assim, os procedimentos de proteção serão
semelhantes aos descritos anteriormente.

3.6.3.3 Cenário III – Pior Caso: 15 m³ / Óleo diesel marítimo
Objetivo: Estabelecer procedimentos operacionais para proteção de áreas
vulneráveis, que venham a ser atingidas após incidente envolvendo tanques
terrestres (estáticos e móveis) que acarretem vazamento de substância oleosa
para o ambiente externo.
-

Assim que o vazamento for identificado, um tambor deve ser providenciado
para recolher o óleo que está vazando;

-

Como o óleo irá atingir primeiramente o piso, devem ser utilizadas mantas
absorventes ou absorventes a granel no piso para absorver o produto
derramado no local do vazamento e desta forma tentar impedir que o produto
derramado alcance o mar;

-

No caso do poluente alcançar o mar devem ser seguidos os procedimentos
descritos para o Cenário I.
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3.6.3.4 Cenário IV – Pior Caso: 11,68 m³ / Óleo combustível MF-380
Objetivo: Estabelecer procedimentos operacionais para proteção de áreas
vulneráveis, que venham a ser atingidas após vazamentos decorrentes de
incidente durante operação de carga e descarga, que acarretem vazamento de
substância oleosa para o ambiente externo.
-

Em uma das hipóteses o óleo irá atingir primeiramente o piso, por isso devem
ser utilizadas mantas absorventes ou absorventes a granel no piso para
absorver o produto derramado no local do vazamento e desta forma tentar
impedir que o produto derramado alcance o mar, conforme o procedimento
para o Cenário III;

-

No caso do poluente alcançar o mar devem ser seguidos os procedimentos
descritos para o Cenário I.

3.6.3.5 Cenário V – Pior Caso: volume indefinido / Resíduo Oleoso
Objetivo: Estabelecer procedimentos operacionais para proteção de áreas
vulneráveis, que venham a ser atingidas após vazamentos decorrentes de
lançamento indevido que acarretem vazamento de substância oleosa para o
ambiente externo.
-

No caso do poluente alcançar o mar devem ser seguidos os procedimentos
descritos para o Cenário I.

3.6.4 Procedimentos para Monitoramento da Mancha de Óleo Derramado
O acompanhamento constante do comportamento da pluma de óleo no mar é
fundamental para o planejamento das operações de resposta. Os métodos
geralmente empregados consistem em inspeções visuais (aéreas, fluviais e
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terrestres) e na análise de imagens de satélite, modelagem matemática e coleta
de amostras para análise. As informações relevantes a monitorar são:


O volume derramado;



O volume remanescente no mar;



A trajetória da mancha, e;



O destino provável.

Durante o monitoramento inicial deverá ser avaliada a direção e a intensidade das
correntes marinhas para que se possa estabelecer a provável trajetória do
deslocamento da mancha de óleo. Esta informação será vital para se estabelecer
à estratégia de combate ao óleo derramado e para determinar a proteção de
áreas vulneráveis.
De acordo com a International Petroleum Industry Environmental Conservation
Association – IPIECA a velocidade e direção de deslocamento da mancha de óleo
na superfície do mar tendem a ser influenciados principalmente pelas correntes
superficiais (100%) e a direção deste vetor é alterada parcialmente (3%) pela
direção e intensidade dos ventos (Figura 3-16). Desta forma, com o
conhecimento prévio dos ventos e correntes predominantes na região afetada e a
origem (posição geográfica) do derramamento, é possível prever a intensidade e
direção do deslocamento de uma mancha de óleo e até mesmo, estimar quando e
em que ponto da costa o óleo pode tocar.
No decorrer das atividades de mitigação, sempre que ocorrerem alterações
meteorológicas e/ou oceanográficas significativas, deve ser efetuada uma
reavaliação quanto ao provável deslocamento da mancha de óleo. Esta
reavaliação permanente possibilitará mudanças nas estratégias de combate para
a melhor utilização dos recursos de forma a se obter uma resposta mais efetiva.
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Figura 3-16: Deslocamento do óleo na superfície do mar.

Destaca-se que a partir do CCCOM é possível realizar o monitoramento da área
dos 03 (três) cais em questão, assim como da região marítima de atracação, por
meio

de

câmeras,

sendo

portanto,

uma

ferramenta

adicional

para

o

monitoramento da mancha de óleo derramada, tanto em terra quanto no mar.

3.6.4.1 Monitoramento Aéreo
Tendo em vista que a CODESA é uma empresa de economia mista, cujo capital
majoritário é pertencente à União (Governo Federal), a mesma poderá solicitar
recursos aos órgãos públicos para a realização do monitoramento aéreo, caso
seja necessário a realização de tal atividade.
Os objetivos do monitoramento aéreo são: (a) determinar a dimensão do impacto;
(b) determinar o deslocamento do óleo na superfície da água; (c) observar
alterações na aparência e distribuição do óleo ao longo do tempo; (d) definir os
recursos biológicos e socioeconômicos, principalmente recursos marinhos e
costeiros, que estejam em risco; e (e) avaliar o andamento das operações de
resposta.
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É recomendado o uso de aeronaves aparelhadas (preferencialmente helicópteros)
com sistemas de navegação, de modo a fornecer o posicionamento exato de uma
mancha. Altitudes entre 300 e 600 m são ideais para avaliar a dimensão e o
deslocamento da mancha. Altitudes entre 60 e 150 m, entretanto, podem facilitar
a visualização da aparência e distribuição do óleo na superfície da água.
A bordo da aeronave deverão estar presentes tripulantes com experiência na
avaliação aérea de manchas de óleo. Isto porque, muitas vezes, a mancha é
confundida com outros fenômenos, como por exemplo, a sombra de uma nuvem,
reflexos do sol, floração de algas marinhas, sedimentos em suspensão, descarte
de esgoto, nuança de cores entre massas d’água adjacentes, cardumes de peixe
ou mesmo ondulações da superfície do mar.
As informações obtidas pelo sobrevoo deverão ser transmitidas com frequência
para os envolvidos nas operações no mar. Estes dados coletados deverão ser
transcritos para uma ficha de registro conforme o item 9 do ANEXO VI.
O comandante da aeronave, a tripulação ou um especialista à bordo deverá
estimar a quantidade de óleo, a partir do aspecto e coloração do poluente. O
Quadro 3-10 consta um guia de correlação entre a aparência, espessura e
volume de óleo contido em uma mancha, segundo o The International Tanker
Owners Pollution Federation – ITOPF.

Quadro 3-10: Guia de correlação entre a aparência, espessura e volume de óleo na superfície da
água.
Aparência

Coloração

Película
Filete

Prateada
Iridescente
Negra/Marrom
Escura
Marrom Alaranjada

Mancha Densa
Emulsão (Mousse)

Espessura
Aproximada (mm)

Valor Aproximado (m³/km²)

0,0001
0,0003

0,1
0,3

0,1

100

>1

> 1.000

É importante ressaltar que as informações apresentadas no Quadro 3-10 e no
item 9 do ANEXO VI são referenciais apenas, tendo em vista que uma série de
fatores influenciam a formação de filetes, películas e emulsões (como por
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exemplo, viscosidade e fluidez do óleo derramado, temperatura da água e
correntezas fluviais).

3.6.4.2 Monitoramento Marinho
O PEI-CODESA abrange especificamente a região próxima ao Cais Comercial de
Vitória, Cais de Capuaba e Cais de Paul Gusa. Deste modo, o monitoramento
marinho será visual com equipe embarcada em uma das lanchas de apoio, a cada
hora.
Ao contrário do acompanhamento aéreo, o monitoramento marítimo permite uma
análise mais precisa do comportamento do óleo derramado em relação às
correntes

marinhas

e

um

detalhamento

maior

sobre

o

seu

grau

de

intemperização.
O comandante da lancha deverá seguir trajetos longitudinais ou ao redor da
mancha, desde que orientado por helicóptero. Quando não for possível o auxílio
aéreo, são recomendados percursos em zig-zag ou em “escada”. O método zigzag deve ser utilizado para fazer a busca da mancha, sempre se tomando o
cuidado de não passar com a embarcação por cima da mesma.
Vale lembrar que, caso existe a possibilidade de explosividade, de acordo com as
características do produto derramado e o cenário ambiental, este tipo de
acompanhamento com embarcação fica terminantemente proibido.

3.6.4.3 Monitoramento Terrestre
Os objetivos do monitoramento terrestre são:


Definir a região costeira afetada pelo incidente;



Analisar o grau de contaminação dos ecossistemas do entorno da
instalação;
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Definir as vias de acesso para veículos, máquinas e demais equipamentos
a serem utilizados.

O condutor do veículo planejará o seu percurso a partir das informações obtidas
durante o monitoramento aéreo ou, quando não for o caso, por estimativas de
deslocamento dos poluentes.

3.6.4.4 Imagens de Satélites e Fotografias Aéreas
Imagens de satélite e fotografias aéreas são recursos importantes para o
planejamento das ações de resposta e avaliação da extensão de desastres
relacionados ao vazamento de grandes volumes de óleo no mar.
Assim como para o monitoramento aéreo, a CODESA poderá solicitar recursos a
outros órgãos públicos para a realização do monitoramento por meio de imagens
de satélites e fotografias aéreas, caso haja a necessidade de realização desse
tipo de monitoramento.

3.6.4.5 Coleta de Amostras
A coleta de amostra do óleo do mar, do litoral e do tanque de embarcações ou de
outras fontes suspeitas, caso não se conheça o responsável pela poluição, é de
fundamental importância para que, através de identificação analítica de
hidrocarbonetos por meio de biomarcadores, seja determinada a origem do
vazamento. Assim como é de grande relevância para a avaliação do estado de
intemperização do óleo derramado no ambiente impactado.
Desta forma, o responsável pela vistoria inicial, deve levar consigo um kit para
efetuar a amostragem, consistindo basicamente de frascos de boca larga com
etiquetas de identificação, posicionados corretamente, para que não quebrem,
dentro de um recipiente (isopor) próprio que abrigue a amostra da luz. Para o
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recolhimento da amostra deve-se fazer uso de espátulas de inox e luvas de látex
para proteção das mãos.
Caso existam dificuldades de acesso às embarcações suspeitas para efetuar a
coleta do óleo de tanques, deve-se solicitar o apoio da Capitania dos Portos do
Espírito Santo.

Procedimentos de Amostragem
Este item descreve algumas regras básicas de coleta e conservação das
amostras objetivando a eficiência dos métodos de análise pela integridade das
amostras. Trata-se também de alguns aspectos de saúde e segurança dos
responsáveis pelas amostragens e manuseio do poluente.


Material

Exemplos de materiais para amostragem de óleo derramado:
• Frasco com boca larga e tampa de rosca vedável;
• Frasco de polipropileno com tampa de rosca vedável para análise de BTEX;
• Espátula de aço inoxidável;
• Luvas impermeáveis (látex cirúrgicas) de proteção para amostragem;
• Isopor ou caixa térmica para acondicionamento (resfriado) das amostras;
• EPI adequado;
• Etiquetas de identificação das amostras; e
• Canetas e máquina fotográfica para registro.


Saúde e Segurança

O responsável pela amostragem deverá:


Manter-se a barlavento do derrame;
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Vestir luvas (látex cirúrgicas) para reduzir a exposição aos compostos
perigosos presentes nos derivados do petróleo (ex. benzeno);



Coletar apenas em condições seguras. Caso contrário, aguardar mais
informações ou a melhora das condições ambientais;



Somente coletar amostras em navios na presença de um membro da
tripulação;



Identificar de forma clara e objetiva os recipientes com as amostras;



Não utilizar recipientes de uso comum (ex. frascos de alimentos, garrafas
pet, entre outros); e



Manter amostra fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.



Amostragem de Água

1ª Etapa: Seleção do local de amostragem


Selecionar um local onde o óleo esteja visualmente mais concentrado
(acumulado);



Sempre que possível registrar fotograficamente o poluente in situ e as
condições aparentes do óleo; e



Anotar o máximo de informações sobre o ambiente impactado e estado do
óleo.

2ª Etapa: Coleta da amostra
No caso de material bastante concentrado:


Abrir o frasco de vidro (previamente descontaminado e devidamente
identificado;



Manter o frasco em uma das mãos, mantendo a outra livre. A tampa deverá
permanecer em local seguro;



Posicionar o frasco na superfície da água e recolher o óleo suavemente,
até que ¾ do volume sejam preenchidos; e



Remover o frasco e recolocar a tampa;
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No caso de material pouco concentrado:


Proceder conforme os tópicos acima para recolher amostra;



Após tampar o frasco com amostra, inverter o frasco de vidro (tampa para
baixo) e o manter nesta posição durante 2 a 3 minutos;



Com o frasco na posição invertida, abrir parcialmente e lentamente a
tampa;



Aguardar o tempo necessário para que a água seja drenada;



Fechar a tampa e retornar o frasco para a sua posição normal; e



Repetir o procedimento de recolhimento da amostra e drenagem da água
(inversão do frasco) até que a amostra contenha aproximadamente 60 ml
de óleo.

3ª Etapa: Identificação da amostra


Remover o excesso de água contaminada na parte externa do frasco; e



Colocar a etiqueta de identificação, preenchendo o máximo de campos
possível.

4ª Etapa: Preservação da amostra


Manter a amostra em ambiente escuro, para prevenir a fotooxidação; e



Manter a amostra refrigerada (4 – 5°C), para prevenir a degradação
biológica.

5ª Etapa: Envio da amostra


Enviar a amostra em uma caixa de isopor, preenchida com material
absorvente – não poderá haver espaço livre; e



Vedar a caixa de isopor com fita crepe.



Amostragem no Litoral

1ª Etapa: Seleção do local de amostragem
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Selecionar um local onde o óleo esteja visualmente mais concentrado
(acumulado);



Sempre que possível registrar fotograficamente o poluente in situ e as
condições aparentes do óleo; e



Anotar o máximo de informações sobre o ambiente impactado e estado do
óleo.

2ª Etapa: Coleta da amostra


Abrir o frasco de vidro;



Manter o frasco em uma das mãos e a tampa na outra;



Com o auxílio da tampa, preencher ¾ do frasco de vidro com o material
contaminado;



Se necessário, manipular o material dentro do frasco com a espátula até
completar o volume necessário; e



Recolocar a tampa.

3ª Etapa: Identificação da amostra


Remover o excesso de material contaminado na parte externa do frasco; e



Colocar a etiqueta de identificação, preenchendo o máximo de campos
possível.

4ª Etapa: Preservação da amostra


Manter a amostra em ambiente escuro, para prevenir a fotooxidação; e



Manter a amostra refrigerada (4 – 5°C), para prevenir a degradação
biológica.

5ª Etapa: Envio da amostra


Enviar a amostra em uma caixa de isopor, preenchida com material
absorvente – não poderá haver espaço livre;



Vedar a caixa de isopor com fita crepe, e;
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Seguir procedimentos definidos pelos laboratórios responsáveis pela
análise das amostras.



Precauções



O kit para efetuar a amostragem deve estar lacrado e deverá permanecer
assim até o momento da coleta.



A abertura antecipada do kit poderá provocar a sua contaminação,
comprometendo os resultados da análise.



Transporte

As medidas corretas e seguras a serem adotadas para o transporte das amostras
aos laboratórios de análise deverão ser consultadas com os laboratórios.


Análises



Teor de óleos e graxas;



Hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH);



Hidrocarbonetos poliaromáticos (PAH);



BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno);



Biomarcadores saturados; e



Análises Periciais.

As indicações de fornecedores para a realização das análises laboratoriais
descritas acima está no item 4 do ANEXO V.

3.6.5 Procedimentos para Recolhimento de Óleo Derramado
Toda a estratégia do PEI-CODESA prevê o recolhimento do óleo ainda flutuando
sobre o mar. Para isto, imediatamente após o alarme inicial, os componentes da
EOR rapidamente se dirigem ao local de concentração na sala do Centro de
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Controle de Crise (ANEXO IV) para que sejam traçadas estratégias rápidas e
eficientes para o recolhimento do óleo.

3.6.5.1 No ambiente marinho
Para o recolhimento do óleo na superfície do mar deverão ser utilizados materiais
absorventes (mantas, barreiras, entre outros) e/ou recolhedores (skimmers). Os
materiais absorventes deverão ser aplicados sobre a mancha de óleo e recolhidos
depois de esgotada a sua capacidade de absorção, sendo utilizados,
preferencialmente, nas operações de resposta a vazamentos de pequeno porte.
Os recuperadores de óleo no mar deverão ser utilizados em conjunto com as
barreiras de contenção, da forma mais rápida e eficiente possível, de modo a
diminuir a possibilidade de uma quantidade significativa de óleo atingir áreas
sensíveis.
A aplicação de recolhedores mecânicos em óleos leves é indicada somente
quando o poluente estiver concentrado no interior da barreira de contenção. Desta
forma, após o ordenamento das barreiras de contenção e o confinamento da
mancha, os recolhedores disponíveis para a instalação deverão ser posicionados
conforme as Figura 3-17 a Figura 3-19.
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Figura 3-17: Configuração fixa e escalonada das barreiras para deflexão,
contenção e concentração do óleo derramado. Posicionamento correto do
recolhedor (em laranja). Recolhimento do poluente para caminhão-tanque ou de
vácuo.

Figura 3-18: Cerco completo da fonte poluidora por barreira de contenção e
barreira absorvente, e posição correta do recolhedor (em laranja). Recolhimento
para embarcação com capacidade de tancagem ou para tanque externo adicional
(chata, tanque portátil, entre outros).
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Figura 3-19: Configurações navegáveis da barreira para contenção e concentração do óleo
derramado e posicionamento correto do recolhedor (em laranja). Recolhimento para embarcação
com capacidade de tancagem ou para tanque externo adicional (chata, tanque portátil, entre
outros).

Devido à baixa viscosidade de alguns tipos de óleo (diesel, lubrificante, hidráulico,
entre outros), a forma mais indicada para se efetuar o recolhimento destes
poluentes é o uso combinado dos procedimentos descritos acima, junto à
aplicação de material absorvente (mantas e barreiras). A aplicação desse material
absorvente no interior do cerco de barreira de contenção é a forma mais
adequada para se recuperar óleos leves na água.
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Todo o material utilizado para o recolhimento dos poluentes na água deverá ser
acondicionado temporariamente em tambores nas embarcações de apoio à
emergência ou em tanques flutuantes. Posteriormente, os materiais deverão ser
retirados de bordo das embarcações, sendo dispostos temporariamente em uma
área para posterior recolhimento e destinação final dos resíduos, de acordo com a
política de PGRS da CODESA.

3.6.5.2 No ambiente terrestre
No caso de pequenos derrames, é recomendado o uso de materiais absorventes
(a granel, mantas, barreiras, entre outros) para recolhimento do óleo derramado.
Já os grandes derrames, além de material absorvente, deverão ser utilizados
bombas de vácuo, tambores em embarcações, caminhões de vácuo, entre outros,
para o recolhimento do produto derramado.
A destinação do material utilizado para o recolhimento dos poluentes na área do
cais será realizada conforme o PGRS, conforme descrito no último parágrafo do
item acima.

3.6.6 Procedimentos

para

Dispersão

Mecânica

e

Química

de

Óleo

Derramado
Conforme descrito no item 3.3 do ANEXO VII, a dispersão química com a
utilização de dispersantes não será efetuada, pois a utilização de dispersantes em
área de estuário não é permitida de acordo com a Resolução CONAMA 269/00.
Embora o uso de dispersantes químicos tenha a sua utilização permitida,
posteriormente, pela Resolução CONAMA 398/08 desde que sejam homologados
pelo Órgão Ambiental Federal competente, no PEI-CODESA não está prevista a
utilização de dispersantes químicos.
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Conforme consta no item 3.4 do ANEXO VII, a dispersão mecânica poderá ser
utilizada sempre que houver o derrame de óleos leves com volumes inferiores a
10 litros e mancha apresentar aparência de filetes (Quadro 3-10), caso seja
constatado que não há riscos de explosão ou incêndio, sendo possível sua
dissipação com palhetadas da hélice de uma embarcação.
O processo de dispersão mecânica consiste na ruptura física do filme superficial
formado pelo óleo na água, promovendo desta forma, o aumento das taxas de
evaporação do poluente e de degradação do mesmo por agentes microbiológicos
do meio marinho.
A maioria dos hidrocarbonetos tende a se dissipar naturalmente após o
vazamento, por processos de evaporação, dissolução e dispersão. A eficiência
destes processos dependerá da temperatura da água, irradiação solar, ventos e
hidrodinamismo. Os produtos mais leves são intemperizados mais rapidamente
que os produtos mais pesados, porém, geralmente, são mais tóxicos ao ser
humano e ao meio ambiente. Produtos leves compostos por maiores taxas de
parafina tendem a reagir de forma semelhante aos produtos mais pesados.
Alguns processos físicos, químicos e biológicos que podem interferir no
intemperismo natural dos hidrocarbonetos no meio marinho podem ser
contemplados na Figura 3-20.
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Figura 3-20: Processos físicos, químicos e biológicos de dispersão e degradação
natural de hidrocarbonetos no meio.
Fonte: Iternatinal Tanker Owners Federation (ITOPF) (www.itopf.com).

A eficiência deste procedimento é observada apenas em pequenos vazamentos
de hidrocarbonetos e derivados pouco viscosos e leves, como por exemplo: óleo
diesel, óleos lubrificantes, óleo hidráulico, entre outros. Ressalta-se que essa
metodologia se torna mais eficiente quando realizado em conjunto aos
procedimentos de monitoramento da mancha de óleo.

3.6.7 Procedimentos para Limpeza das Áreas Atingidas
Este item irá se aplicar somente às emergências resultantes ao alcance do óleo e
de seus derivados aos ecossistemas próximos, após a anuência do órgão
ambiental. O objetivo da limpeza das margens é:


Reduzir o nível de exposição da população aos agentes nocivos;



Acelerar a recuperação do ambiente impactado; e



Reduzir o risco de impactos adicionais.

Relatório
Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

RT-CAEP-187-002

Revisão 00
Set / 2013

Pág.
78/ 117

3. Informações e
Procedimentos para
Resposta

Plano de Emergência Individual – PEI
Cais Comercial de Vitória, Cais de Capuaba e Cais de
Paul Gusa

A avaliação das margens é um procedimento sistemático e periódico, com o
objetivo de reunir informações que auxiliem o planejamento estratégico e logístico
da operação de limpeza (Figura 3-21).

Figura 3-21: Avaliação do litoral.

O reconhecimento aéreo tem por finalidade:


Determinar a extensão do impacto;



Determinar o estado geral de contaminação dos ambientes; e



Identificar os acessos em cada local.

A avaliação em terra tem por finalidade:


Reunir informações sobre as características geomorfológicas, o estado de
contaminação e os recursos biológicos e socioeconômicos de um
determinado segmento;



Recomendar procedimentos que contribuam para limpeza do segmento; e



Conferir se as recomendações mencionadas são realmente eficazes.
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Registros com câmeras fotográficas e/ou filmadoras deverão complementar a
avaliação.
A inspeção pós-limpeza tem por finalidade declarar ou não o encerramento das
operações de limpeza para um determinado segmento. O encerramento das
operações está condicionado ao alcance das metas de limpeza. No Quadro 3-11
podem ser consultadas as técnicas recomendadas para a limpeza e recuperação
de ambientes, sendo que o Coordenador de Resposta poderá optar por mais de
uma técnica, se julgar necessário.
O dimensionamento das equipes de limpeza dependerá da extensão e grau de
contaminação dos ambientes. O turno de trabalho de cada equipe não deverá
ultrapassar 8 (oito) horas de trabalho, cabendo a Assessoria de Logística
providenciar o regime de revezamento das equipes. A descrição dos
procedimentos para limpeza das áreas atingidas está baseada nas informações
descritas no item 3.2 – Identificação das Áreas Vulneráveis no ANEXO I
presentes na região dos cais em questão.
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Quadro 3-11: Métodos de limpeza e recuperação de ambientes sujeitos a contaminação por hidrocarbonetos derivados do petróleo.
Técnicas de Limpeza

Objetivos

Descrição

Ambientes Aplicáveis

Recuperação natural

Óleo não é removido a fim de minimizar o
impacto ou porque não há nenhuma outra
técnica disponível. O óleo degrada
naturalmente.

Monitoramento do local. A migração do óleo durante o ciclo de marés,
por exemplo, poderá exigir intervenção.

Todos os ambientes,
especialmente manguezais,
deltas e barras de rio vegetadas.

Barreiras / Bermas

Prevenir que o óleo alcance áreas sensíveis
ou direcionar o óleo para uma área de
sacrifício.

Recolhimento manual

Remover o óleo com o auxílio de
ferramentas manuais.

Absorventes

Recolher o óleo com o auxílio de materiais
oleofílicos.

Bombeamento a vácuo
Recolhimento de detritos
Corte / remoção de
vegetação

Escoamento

Recolher o óleo concentrado em
reentrâncias do substrato litorâneo
Remover detritos antes que sejam
contaminados e aqueles já contaminados
por óleo.
Remover vegetação para evitar
contaminação da fauna e desprendimento
de óleo, somente com anuência do órgão
ambiental.

Lavar o óleo impregnado no substrato para
posterior recolhimento

Mar aberto, córregos e canais.
Em praias onde um berma possa
ser erguido acima da linha de
maré alta para prevenir que o
óleo alcance a pós-praia.
Todos os ambientes, sendo que
Óleo superficial e detritos contaminados são recolhidos com o auxílio de
para os manguezais será
ferramentas manuais e armazenados em recipientes para posterior
aplicado apenas nas margens
disposição.
para evitar o pisoteamento do
sedimento lamoso.
Material absorvente (mantas, barreiras, entre outros) é posicionado na
linha de costa para recolher o óleo à medida que é carregado pela maré
Todos os ambientes.
e ondas. A eficiência dependerá da capacidade de remoção, da energia
das ondas e marés, do tipo de óleo e do grau de intemperização.
Uma unidade a vácuo é utilizada para recolher o óleo. Equipamentos
Em ambientes com condições de
portáteis ou aqueles acoplados a caminhões poderão ser utilizados.
acesso.
Barreira física (bermas, trincheiras, barreiras de contenção, entre
outros) é posicionada ao longo de uma área para prevenir a passagem
do óleo.

Recolhimento manual e mecânico dos detritos no litoral.

Todos os ambientes com acesso
seguro.

A vegetação é cortada com tesouras ou outros aparatos apropriados e
recolhida para posterior disposição.

Todos os ambientes, exceto
áreas de proteção. Nessa área
deverá existir anuência do órgão
ambiental.

Tubulação perfurada com diâmetros entre 2 in (5 cm) a 6 in (15cm) é
posicionada acima da área contaminada. Uma mangueira poderá ser
utilizada também para melhor se adequar às irregularidades do
substrato. Água a temperatura ambiente é bombeada para a tubulação,
fluindo terreno abaixo em direção ao mar. Este procedimento simula a
ação das marés. O fluxo de óleo resultante é contido com barreiras e
recolhido com a ajuda de skimmers ou outros equipamentos
apropriados.

A grande maioria dos ambientes
onde os equipamentos possam
ser efetivamente posicionados.
Esta técnica não será eficiente
em ambientes íngremes.

Continua...
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Continuação do Quadro 3-15.
Técnicas de Limpeza

Objetivos

Lavagem de baixa pressão,
temp. ambiente

Remover o óleo na sua forma líquida e que
se encontra aderido no substrato (incluindo
estruturas artificiais), concentrado na
superfície e aprisionado na vegetação.

Lavagem de baixa pressão,
alta temp.

Remover óleo intemperizado que se
encontra aderido a substratos e estruturas
artificiais.

Descrição

Ambientes Aplicáveis

Lavagem de baixa pressão (< 10 psi) e temperatura ambiente para
remover o óleo até o local de recolhimento. O fluxo de óleo resultante é
contido com barreiras e recolhido com skimmers, bombas e materiais
absorventes. Pode ser utilizada em conjunto com a técnica de
escoamento para evitar nova aderência do óleo no substrato.
Água quente – 90o F (32ºC) até 171o F (77ºC) – é borrifada a baixa
pressão - < 10 psi (< 72 kPa) – para desmobilizar o óleo que se
encontra aderido. O fluxo de óleo resultante poderá ser recolhido com o
auxílio de skimmers, bombas e materiais absorventes. Pode ser
utilizada em conjunto com a técnica de escoamento para evitar nova
aderência do óleo no substrato.

Em substratos e estruturas
artificiais, onde o óleo
permanece ainda na sua forma
líquida.
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A área circunvizinha ao Cais Comercial de Vitória, Cais de Capuaba e Cais de
Paul Gusa possui os seguintes tipos de ecossistemas: manguezal, praia arenosa
e cascalho e costão rochoso. Na eventualidade do sistema de contenção não
impedir a contaminação destes ecossistemas, serão aplicados os procedimentos
recomendáveis de limpeza descritos abaixo de acordo com o ecossistema
atingido.

3.6.7.1 Manguezal (Índice de Sensibilidade do Litoral – ISL 10)
De acordo com o índice de Sensibilidade do Litoral (MAPA-PRT-CAEP-187-009),
o manguezal é ecossistema caracterizado como o de maior vulnerabilidade a um
incidente provocado por derrame de óleo (MMA, 2010). Tal vulnerabilidade, é
baseada na interação da costa com processos físicos relacionados com a
deposição do óleo neste ambiente, e extensão do dano ambiental.
Além disso, é importante ressaltar também que não existem técnicas adequadas
a uma limpeza completa do óleo nos manguezais.
O método preferencial a ser aplicado inclui as seguintes técnicas:
1) Em primeiro lugar e tanto quanto possível o óleo da coluna d’água
adjacente ao ambiente deve ser removido, antes do início da limpeza da
margem;
2) Deve ser dada prioridade a esses ambientes, tanto nas ações
emergenciais de proteção e recuperação, como nas ações preventivas;
3) Para manchas vindas pelo mar, a proteção da área vegetada com barreiras
de contenção e barreiras absorventes é uma ação simples e fundamental
para controlar e minimizar a entrada de óleo (CETESB, 2007);
4) Uma vez atingido o interior das áreas vegetadas, as ações de combate são
muito restritas. As atividades de limpeza nesse ambiente resultam em alto
risco de danos adicionais relevantes, possivelmente mais impactantes que
o próprio óleo. Além disso, há uma grande dificuldade de acesso nas áreas
densamente vegetadas;
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5) A prática mais recomendada é permitir que o ambiente se recupere
naturalmente, entretanto, esta decisão será tomada somente após a
anuência dos órgãos ambientais responsáveis;
6) As barreiras de contenção devem ser utilizadas para proteger as áreas
mais abrigadas, onde a persistência do óleo tende a ser maior;
7) Os absorventes naturais lançados a granel em manchas de óleo nas águas
contíguas à área vegetada podem ser eficientes, especialmente quando
conjugados ao uso de barreiras absorventes que restringem seu
espalhamento e facilitam o recolhimento;
8) É

essencial

recolher

o

agregado

absorvente-óleo,

sob

risco

de

afundamento e contaminação do sedimento. Deve-se dar prioridade aos
absorventes orgânicos vegetais ou, na falta destes, aos produtos minerais
(CETESB, 2007);
9) O emprego de barreiras e absorventes a granel deve ser feito por meio de
embarcações leves e de baixo calado, de preferência sem motorização,
que possibilitem o acesso a áreas mais restritas;
10) Quaisquer fragmentos e material particulado, incluindo restos vegetais
contaminados com óleo, devem ser removidos, por se tornarem fonte de
fornecimento crônico de poluente;
11) A vegetação não deverá ser cortada ou removida, a não ser que haja a
anuência dos órgãos ambientais responsáveis;
12) A técnica de jateamento a baixa pressão pode ser utilizada nos caules e
folhagens das árvores contaminadas por óleo;
13) Outra técnica que pode ser utilizada é o recolhimento manual do óleo dos
caules e folhagens das árvores.
As técnicas abaixo registradas não deverão ser empregadas, uma vez que
apenas agravam o impacto pouco contribuindo para a efetiva recuperação do
manguezal:
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1) Utilização de rodos para recolhimento de absorventes particulados;
2) Dispersantes químicos;
3) Remoção de sedimentos;
4) Entrada das equipes por sobre o sedimento; e
5) Jato de alta pressão.

3.6.7.2 Praia Arenosa e de Cascalho (Índice de Sensibilidade do Litoral – ISL 4)
As praias arenosas e de cascalho próximas ao Cais Comercial de Vitória, Cais de
Capuaba e Cais de Paul Gusa precisam ser mantidas limpas, sob pena de se
tornarem fonte de poluição para os ecossistemas mais afastados da região. Na
escala de prioridade, elas estão situadas acima do costão rochoso artificial.
Preferencialmente, devem ser aplicadas as seguintes técnicas:
1) Em primeiro lugar e tanto quanto possível o óleo da coluna d’água
adjacente ao ambiente deve ser removido, antes do início da limpeza da
margem;
2) Remover acumulações mais pesadas da parte superior atingida pelo óleo;
3) As técnicas de jateamento a baixa pressão podem ser empregadas para
remover o óleo dos sedimentos para recolhimentos por absorventes. A
alta-pressão deve ser evitada por causar o potencial transporte de
sedimento contaminado para o mar e erosão da margem;
4) Devem

ser

utilizadas

barreiras

absorventes

ao

longo

do

trecho

contaminado com a finalidade de conter e absorver manchas originadas
pela ação de lavagem;
5) A escolha pela recuperação natural do ambiente será realizada somente
após a anuência dos órgãos ambientais responsáveis.
Devem ser evitadas as seguintes técnicas que agravam os impactos sobre o
ecossistema:
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1) Limpeza utilizando enxadas e pás;
2) Aplicação de dispersantes;
3) Remoção excessiva de sedimento contaminado;
4) Remoção mecânica de sedimentos; e
5) Circulação com veículos e máquinas pesadas.

3.6.7.3 Costão Rochoso (Índice de Sensibilidade do Litoral – ISL 1 (artificial) e
ISL 8 (natural))
Embora seja um ecossistema de menor vulnerabilidade entre os existentes na
área, a sua limpeza deve ser executada com a maior brevidade, uma vez que em
face da localização no canal de acesso poderá se tornar em fonte de poluição
para os demais ecossistemas existentes no canal de acesso ao Porto de Vitória.
Preferencialmente, serão empregadas as seguintes técnicas de limpeza:
1) O bombeamento a vácuo é altamente recomendado, devendo ser utilizado
sempre que possível nas proximidades do costão atingido, inclusive nas
poças de marés de maiores dimensões com acúmulo de óleo (CETESB,
2007);
2) A remoção manual auxilia a retirada de óleo de poças, fendas, depressões
das rochas em áreas de difícil acesso, onde outras técnicas não são
possíveis, ou mesmo como medida complementar em associação com
outros procedimentos;
3) A utilização de material absorvente em poças de maré é recomendada,
caso existam;
4) O emprego da técnica de jateamento a baixa pressão é recomendado,
tendo o cuidado de proteger ambientes adjacentes da contaminação ou
recontaminação, por meio do uso de barreiras de contenção e/ou
absorventes no entorno das ações de limpeza;
5) A segurança dos operadores e das embarcações em ações de resposta
nestes tipos de ambientes deve ser previamente avaliada, principalmente
em condições de mar e ventos fortes;
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6) A escolha pela recuperação natural do ambiente será realizada somente
após a anuência dos órgãos ambientais responsáveis.
Não devem ser utilizados produtos químicos porque invariavelmente estes
produtos tem impacto ambiental até maior que o próprio agente poluidor.

3.6.8 Procedimentos para Coleta e Disposição dos Resíduos Gerados
Conforme descrito anteriormente, todo o material utilizado para o recolhimento
dos poluentes na água deverá ser acondicionado temporariamente em tambores
nas

embarcações

de

apoio

à

emergência

ou

em

tanques

flutuantes.

Posteriormente, os materiais deverão ser retirados de bordo das embarcações,
sendo dispostos temporariamente em uma área para posterior recolhimento e
destinação final dos resíduos, de acordo com a política de PGRS da CODESA.
Uma grande parcela dos problemas decorrentes das ações de combate
(contenção, recuperação e limpeza) nos derramamentos de óleo, assim como
com a limpeza dos equipamentos, está diretamente relacionada aos processos de
armazenamento e disposição final do óleo recolhido e dos resíduos gerados pelo
derrame. Desse modo, o ideal é que a maior parte do óleo recolhido seja
processada em instalações adequadas e capacitadas para reciclar este tipo de
produto. Entretanto, isto raramente é possível, devido aos processos de
intemperismo e contaminação do óleo por outros detritos.
O óleo recolhido da água, normalmente, está associado a grandes volumes de
água, o que complica ainda mais as ações de armazenamento e destinação. Em
ambientes marginais a concentração de detritos sólidos passíveis de aderir ao
óleo derramado é bastante elevada, tanto nas águas como junto à margem.
Alguns métodos para manejar e processar os detritos cobertos por óleo são
apresentados abaixo:


Barreiras Duplas em Paralelo: A primeira barreira retém os detritos,
enquanto a segunda retém o óleo no espaço entre elas;
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Barreiras Protetoras: Uma barreira a montante, que permita a passagem da
água e de óleo, mas que retenha detritos;



Embarreiramento de Deflexão: Uma Barreira de Deflexão é posicionada a
um ângulo, para reduzir o dano de impacto de detritos. Os detritos e o óleo
são desviados para áreas de águas calmas, para remoção;



Manutenção: Detritos presos em bolsas de óleo, próximos a skimmers, são
removidos manualmente com ancinhos e redes; e



Barcos: Utilizados para coletar detritos em uma localização a montante de
forma que a barreira não seja ameaçada.

Após a ação de combate a derramamento de óleo no mar ou em terra geralmente
são gerados os seguintes resíduos:

Resíduos oleosos (Classe I):


Mistura água-óleo proveniente das coletas mecânica e manual;



Óleo impregnado em rampas, muretas, colunas de píeres, costado de
embarcações, maricultura, equipamentos de pesca (remos, redes, cercos e
currais), poitas de atracação e bóias de sinalização;



Materiais absorventes impregnados com óleo;



Barreiras de contenção contaminadas com óleo e impróprias para reuso;



Cabos de amarração contaminados com óleo;



Estopas, roupas e EPIs impregnados com óleo;



Detritos flutuantes impregnado com óleo (vegetação, algas, embalagens),
no caso de vazamento na água;



Restos de plantas, animais mortos ou moribundos impregnados com óleo,
no caso de vazamento na água;



Solos contaminados (areia, terra);



Água contaminada com óleo e detergente proveniente da lavagem de
equipamentos;



Material contaminado com óleo proveniente da lavagem de equipamentos
e pessoal.
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Resíduos não-oleosos (Classe II):
Tais resíduos são gerados pelas equipes que atuam nas frentes de trabalho:


Lixo doméstico, como resíduos de alimentos, garrafas plásticas, latas de
refrigerante, pratos, copos e talheres descartáveis, embalagens de
alimentos (plástico, alumínio ou isopor); e



Panos e estopas utilizados para limpeza e embalagens para acondicionar
EPIs.

Em operações de emergência é importante verificar a extensão e a forma da
contaminação, bem como a presença de detritos flutuantes e a geração de
resíduos na atividade. Para um planejamento adequado do gerenciamento dos
resíduos os seguintes itens devem ser estabelecidos:


As possíveis áreas para armazenamento temporário in loco devem estar
acima do limite da maré alta e permitir que sua superfície inferior seja
impermeabilizada (por exemplo: uso de lonas plásticas e/ou big-bags ou
tambores);



Certificação da capacidade de contenção da área de armazenamento
temporário in loco e cobertura adequada do coletado contra eventuais
chuvas, que podem carrear o poluente para áreas não contaminadas ou já
limpas;



As possíveis áreas para armazenamento temporário em embarcações
devem ser impermeabilizadas (ex. uso de lonas plásticas e/ou big-bags ou
tambores), de forma que não ocorra a contaminação e/ou recontaminação
de outras áreas nos períodos de navegação;



Verificação das vias de acesso às áreas atingidas para caminhões
basculantes, caminhão munck e equipamentos pesados, ou barcaças;



Verificação das empresas licenciadas pelo Órgão Ambiental competente
para o transporte e destinação final dos resíduos; e



Os resíduos devem ser devidamente segregados, acondicionados e
identificados conforme sua classificação.
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Segregação de Resíduos
Os resíduos não-oleosos devem ser separados em recicláveis e não-recicláveis, e
os oleosos devem ser separados de forma a identificar quais são passíveis de
tratamento. A identificação dos resíduos embalados pode ser feita utilizando uma
etiqueta de identificação.
As principais destinações são:


Os resíduos sólidos domésticos recicláveis → reciclagem;



Os resíduos sólidos não-recicláveis e não-contaminados → local utilizado
pela prefeitura municipal;



Areia contaminada, produtos absorventes com óleo e os trapos e panos
utilizados na limpeza → armazenamento temporário e posteriormente para
as respectivas destinações.

As próximas etapas incluem como será feita a coleta e o acondicionamento
segregado dos resíduos, a disposição provisória na instalação, os procedimentos
de transporte, a caracterização e classificação, e a definição dos processos de
tratamento e disposição dos resíduos.
Após a embalagem, os resíduos devem ser armazenados através de sistemas
projetados

e

implantados

conforme

as

normas

ABNT/NBR

12.235

–

Armazenamento de resíduos sólidos perigosos (ABNT, 1992) e procedimento
ABNT/NBR 11.174 – Armazenagem de resíduos sólidos Classe II (ABNT, 1990).
Existem dois tipos de armazenamento possíveis durante operações de
emergência de vazamento de óleo:


Temporário na instalação → no interior da empresa responsável (chão
forrado com lona) ou em local combinado no município, com ciência do
órgão ambiental competente e a empresa contratada para tratamento e
destinação;
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Permanente → local combinado entre a instalação responsável pelos
resíduos, o órgão ambiental competente e a empresa contratada para
tratamento e destinação.

Conforme a legislação brasileira, todos os resíduos precisam ser armazenados e
destinados de modo a não oferecer risco algum ao meio ambiente e a população
em seu entorno. Os meios mais adequados para o acondicionamento das
diferentes modalidades de resíduos citadas anteriormente podem ser consultados
no Quadro 3-12.

Quadro 3-12: Forma de acondicionamento apropriada para cada modalidade de resíduo gerado
após um incidente envolvendo o vazamento de óleo no mar ou em terra.
Resíduo
Mistura água-óleo proveniente das coletas mecânica e
manual
Óleo impregnado em rampas, muretas, colunas de
píeres, costado de embarcações, equipamentos de
pesca, poitas de atracação e em bóias de sinalização
Material absorvente impregnado com óleo
Material contaminado com óleo proveniente de lavagem
de equipamentos e pessoal
Água contaminada com óleo e detergente proveniente
da lavagem de equipamentos
Barreiras de contenção contaminadas com óleo e
impróprias para reuso
Cabos de amarração contaminados com óleo
Estopas e roupas impregnadas com óleo
Lixo flutuante impregnado com óleo
Restos de plantas e animais mortos ou moribundos
impregnados com óleo
Solos contaminados (areia, terra)
Lixo doméstico e demais resíduos não-oleosos

Forma de Acondicionamento
Tanques
Tanques
Tambores ou Bags ou a Granel*
Tambores ou Bags ou a Granel*
Tanques ou Tambores
Bags
Tambores ou Bags
Tambores ou Bags
Tambores ou Bags
Tambores ou Bags**
Tambores ou Bags
Sacos Plásticos

* Devem ser dispostos em superfície impermeável.
** Após o levantamento de impactos gerados e anuência do órgão competente.

Para o transporte de resíduos do armazenamento temporário na instalação até a
empresa onde será feito o tratamento final, os veículos e equipamentos deverão
portar os documentos de inspeção e capacitação que atestem sua adequação. O
registro da movimentação dos resíduos deverá ser feito através do Sistema de
Manifesto de Resíduos definido pelo órgão ambiental responsável local.
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3.6.8.1 Procedimentos para descontaminação de material e equipamentos
O procedimento tem como objetivo impedir que o raio de contaminação por
derivados do petróleo supere os limites da zona de exclusão. O método de
descontaminação deverá garantir a remoção ou a redução dos efeitos nocivos da
substância no final do processo. Caso contrário, outro método deverá ser
selecionado e implementado.
A avaliação da eficiência do método de descontaminação incluirá:


Inspeções visuais (manchas, descoloração, corrosão, entre outros);



Monitoramento, e;



Amostragem.

Método Físico de Descontaminação
O método consiste na remoção física do contaminante e na contenção do resíduo
gerado para posterior disposição. Apesar de garantir a redução da concentração,
o método mantém inalteradas as características químicas da substância. Os seis
métodos físicos de descontaminação são:
a) Absorção;
b) Adsorção;
c) Escovação e raspagem;
d) Isolamento e disposição;
e) Sucção, e;
f) Lavagem.

Método Químico de Descontaminação
O método é utilizado em equipamentos e não em trabalhadores. Os produtos,
basicamente, alteram as características do contaminante por meio de uma reação
química, reduzindo seus efeitos nocivos. Os quatro métodos químicos são:
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a) Degradação química;
b) Desinfecção ou esterilização;
c) Neutralização, e;
d) Solidificação.
É comum o uso de água e detergente, seguido de enxágue, para a
descontaminação de óleo e graxas.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
A descontaminação dos EPI ocorrerá no Corredor de Descontaminação. A
extensão do corredor dependerá do número de estações necessárias para a
descontaminação e do espaço disponível no local. O número de estações
dependerá do nível de proteção utilizado pelo trabalhador encarregado do
atendimento a emergência (Quadro 3-13). As estações para descontaminação
deverão ser identificadas com placas, informando as atividades a serem
realizadas, e o espaçamento entre elas não poderá ser inferior a 1 (um) metro. É
recomendado que os EPI sejam retirados de modo que a superfície externa não
entre em contato com o trabalhador.
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Quadro 3-13: Estações para descontaminação.
Nº

Nome

Descrição

Materiais / Produtos

1

Separar equipamentos
utilizados

Depositar os equipamentos utilizados em campo (ferramentas, material de
coleta, instrumentos de medição, rádios etc.), em sacos plásticos.

Recipientes de vários tamanhos e sacos plásticos

2

Lavagem e enxágue de luvas
externas e botas

Esfregar botas e luvas externas com a solução de descontaminação ou
detergente e água. Enxaguar com água.

Recipientes de 80 - 110 litros, solução de
descontaminação ou detergente e água, 2 ou 3 longas
escovas de mão, escovas de cerdas macias e água

Lavagem e enxágue de roupas
e máscara autônoma

Lavar completamente a roupa contra respingos químicos e máscara
autônoma. Esfregá-las com escovas de mão ou escovas de cerdas macias e
utilizar grande volume de solução de descontaminação ou detergente e água.
Embrulhar o conjunto de válvulas da máscara autônoma com plástico para
evitar o contato com a água. Lavar o cilindro com esponjas ou pano. Enxaguar
com água.

Recipientes de 110 - 180 litros, solução de
descontaminação ou detergente e água. Longas escovas
de mão ou escovas de cerdas macias, pequenos baldes,
esponjas ou pano

Permanecer com a máscara facial e remover o resto do equipamento e colocálo em recipiente adequado.

Sacos plásticos ou bacias

3

4
5
6
7

Remoção da máscara
autônoma (sem remoção da
máscara facial)
Remoção das botas
Remoção das luvas externas
Lavagem e enxágue das luvas
internas

8

Remoção da máscara facial

9

Remoção da roupa interna

10

Lavagem em campo

11

Vestimenta

Remover as botas e depositá-las em sacos plásticos.
Recipientes de 110-180 litros, sacos plásticos e banco
Remover as luvas externas e depositá-las em sacos plásticos.
Recipientes de 80-110 litros, sacos plásticos
Lavar com a solução de descontaminação ou detergente e água. Repetir
Bacia com água, balde, mesa pequena e solução de
tantas vezes quantas forem necessárias. Enxaguar com água.
descontaminação, o detergente e água
Remover a máscara facial e colocá-la num invólucro plástico. Evitar contato da
Recipientes de 110-180 litros, invólucro plástico
mão com o rosto.
Remover a roupa interna e colocá-la num invólucro plástico. Esta roupa deve
ser removida o quanto antes, uma vez que há a possibilidade de que uma
Recipientes de 110 - 180 litros, sacos plásticos
pequena quantidade do contaminante tenha contaminado as roupas internas
durante a remoção da roupa contra respingos químicos.
Tomar banho se os contaminantes envolvidos forem altamente tóxicos,
Água, sabão, pequena mesa, balde ou bacia ou chuveiro e
corrosivos ou capazes de serem absorvidos pela pele. Não sendo possível o
toalhas
banho, lave as mãos e o rosto.
Vestir roupas limpas.
Mesas, cadeiras, armários e roupas
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Outros Recursos
Outros recursos que exigirão descontaminação durante e após o atendimento a
emergência são: recolhedores, barreiras de contenção, veículos, embarcações,
entre outros.
As características mínimas exigidas para a área de descontaminação são:
a) Terreno plano;
b) Superfície impermeável ou impermeabilizada, e;
c) Diques para contenção dos resíduos (ou sistema de drenagem direcionado
para tanques de armazenamento, ou caixa separadora de água e óleo, no
caso de contaminação por óleo).
As instalações de postos de combustíveis da região poderão ser utilizadas, desde
que atendam às exigências listadas acima. Destaca-se que todo resíduo oleoso e
não oleoso proveniente de descontaminação de equipamentos e pessoal deverá
seguir o descrito no item 3.6.8.
Após a descontaminação, os recursos serão inspecionados para a identificação
de danos mecânicos ou elétricos.

3.6.8.2 Transporte e Destinação Final dos Resíduos
O tipo de tratamento e destinação dos resíduos oleosos deverá ser feito de
acordo com as características de cada tipo de resíduo (Quadro 3-14), com a
aprovação do órgão estatal de controle ambiental. Empresas especializadas
serão contratadas para realizar a destinação correta de cada tipo de resíduo.
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Quadro 3-14: Técnicas de destinação de resíduos oleosos.
Técnica
Rerrefino

Aterros

Características
Baseia-se na separação do óleo não oxidado dos
demais resíduos, por uma sequência de
tratamentos físicos e químicos ou por destilação
Devem apresentar superfície inferior
impermeabilizada, sistema de drenagem de
líquidos percolados e drenagem superficial, e os
processos de operação, monitoramento,
encerramento e cobertura final adequados,
seguindo as normas da ABNT

Incineração

Sistema de tratamento térmico de resíduos que
destrói os compostos tóxicos pela queima em
equipamentos que operam em alta temperatura
(acima de 800ºC)

Dessorção térmica

Processo no qual o solo contaminado com óleo é
submetido a 600°C em forno rotativo para
evaporação dos compostos orgânicos, e depois
resfriado, umedecido e transferido para pilhas. Os
gases com os compostos volatizados são
destruídos a 1200ºC

Landfarming

Incorporação controlada do resíduo oleoso ao solo
com o intuito de degradar e imobilizar os
contaminantes perigosos

Biopilha

Processo que utiliza a biorremediação para
reduzir a concentração dos compostos de petróleo
nos solos, através de pilhas de solos ou areia. Os
compostos são misturados numa área coberta
com superfície inferior impermeabilizada e um
sistema de aeração e de coleta de percolados

Vantagens

Desvantagens

Resíduos
Recomendados

Reaproveitamento do óleo vazado

Depende do tipo de produto e das
condições de intemperização em que o óleo
se encontra

Resíduos líquidos
oleosos

Técnica fácil e de baixo custo

A disposição de resíduos com teores de
óleo acima de 5% em aterros sanitários e
industriais não é apropriada e de resíduos
contendo líquidos livres não é permitida

Resíduo sólido “limpo”,
brita, areia, terra e
vegetação com óleo
(menos de 5%)

Alto custo do sistema de controle da
qualidade do ar (para sua instalação o
órgão ambiental deverá ser consultado)

Borra oleosa e
vegetação com óleo

Se não tratados, os gases com
contaminantes podem causar séria poluição
atmosférica

Brita, areia e terra com
óleo e outros resíduos
sólidos oleosos

Não recomendada para areia retirada das
margens porque a incorporação ao solo não
permite seu reaproveitamento e reduz sua
eficiência

Borra oleosa, terra e
vegetação com óleo e
outros resíduos sólidos
oleosos

Pode demorar de algumas semanas a
vários meses

Brita, areia, terra e
vegetação com óleo

A velocidade de destruição do
resíduo e a possibilidade do seu
aproveitamento como combustível
auxiliar devido ao elevado poder
calorífico
Custo inferior ao de incineração; o
solo resultante desta técnica não
sofre modificações significativas na
estrutura ou em suas propriedades,
podendo ser utilizado como material
de enchimento e de cobertura em
aterros
Apropriada para tratar o óleo não
passível de recuperação, como
material orgânico absorvente
impregnado e emulsões de água em
óleo
Não utiliza a queima em seu
processo

Continua...
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Continuação do Quadro 3-14.
Técnica

Lavagem de areia
contaminada

Solidificação

Co-processamento

Características
Consiste na simples adição de água à areia, mas
que pode ser significativamente mais eficiente
com o uso de surfactantes, que rompem a tensão
superficial do óleo, deixando-o em solução na
forma coloidal
Constituintes perigosos dos resíduos são
transformados e mantidos nas formas menos
solúveis e tóxicas no pré-tratamento, gerando uma
massa monolítica de resíduo tratado
Utilização do resíduo oleoso como substituto de
uma das matérias-primas da indústria ou como
combustível auxiliar

Vantagens

Desvantagens

Resíduos
Recomendados

Permite o controle total do processo,
minimiza a poluição, e possui alta
eficiência (em alguns casos tem
retirado até mais de 90% do óleo)

É necessário que o efluente gerado no
processo seja devidamente tratado em
estações com separadores de água e óleo
(SAO)

Brita e areia
contaminada

Torna mais fácil o manuseio e o
transporte

Não é muito utilizado no caso de resíduos
oleosos

Brita e areia
contaminada

Aproveitamento de materiais como
areia ou terra contaminada com óleo,
embalagens de produtos químicos,
resinas e emborrachados, dentre
outros, como combustível

Não permitida para embalagens metálicas,
lixo doméstico, vidros e pilhas ou material
radioativo

Borra oleosa, brita,
areia, terra e vegetação
com óleo, e outros
resíduos sólidos oleosos
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3.6.9 Procedimentos para Deslocamento dos Recursos
Os recursos materiais a serem mobilizados para o pronto atendimento estão
contemplados no ANEXO VII e estarão localizados nas instalações da CODESA,
conforme informado anteriormente. Os recursos humanos utilizados nesse
primeiro atendimento serão os funcionários da CODESA, integrantes da EOR e
da Brigada de Combate ao Derrame de Óleo no Mar (BCDOM). Desse modo, a
mobilização dos recursos materiais e humanos será imediata.
Já os recursos materiais e humanos complementares aos existentes na CODESA,
para o atendimento de derramamento acima da Descarga Pequena (até 8 m³),
com tempo de resposta acima de 02 horas, e a Descarga de Pior Caso (até 500
m³), com tempo de resposta de até 60 horas, ficarão na base da empresa
especializada, contratada para a realização dessas atendimentos, em regime de
prontidão.
É sabido que a Resolução CONAMA 398/08 dispõe sobre o tempo de
deslocamento de recursos (Quadro 3-15), o qual será atendido pela CODESA
caso ocorra vazamentos.

Quadro 3-15: Tempo de deslocamento de recursos.
Descarga
Pequena
Média
Pior Caso

TN1
TN2
TN3

Tempo de Resposta
2h
6h
12 h
36 h
60 h

Conforme descrito anteriormente, ressalta-se que para o pronto atendimento
emergencial que será realizado pela CODESA (derrames de até 8 m³ - Descarga
Pequena - com tempo de resposta de até 02 horas), caso seja necessário,
embarcações de apoio de empresas especializadas no complexo Portuário do
Espírito Santo poderão ser contratadas para apoiar a atividade de emergência
(ver item 4 do ANEXO V).
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3.6.10 Procedimentos

para

Obtenção

e

Atualização

de

Informações

Relevantes
Considerando que a área abrangida pelo PEI-CODESA está localizada em águas
restritas no interior do porto, no canal de acesso, na bacia de evolução, entre
outro, as ações desenvolvidas pelo PEI não dependem de muitas informações
que possam influir no seu desempenho.

Informações

hidrográficas,

hidrodinâmicas,

meteorológicas

e

oceanográficas
Essas poderão ser obtidas junto a Diretoria de Hidrografia e Navegação, por meio
de solicitação por telefone (ANEXO V) e páginas especializadas:
a) www.climatempo.com.br
b) www.cpetec.impe.br
c) www.inmet.gov.br
d) www.praticagem-es.com.br
Sendo as informações principais listadas abaixo:
a) Meteorológicos
-

Horário do nascer e pôr do sol;

-

Temperatura do ar (máxima e mínima);

-

Índice de radiação UV;

-

Umidade Relativa do Ar;

-

Pressão Atmosférica;

-

Direção e Velocidade do Vento;

-

Água precipitável; e

-

Avisos e Informes Meteorológicos;

-

Cartas Sinóticas; e

-

Boletins e Monitoramento Regionais.
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b) Oceanográficos
-

Intensidade e Direção do Vento próximo a Superfície do Mar;

-

Tábua de maré para a região que deverá ser consultada na página da
Diretoria de Hidrografia e Navegação - DHN (http://www.dhn.mar.mil.br/).

Descrição da forma de impacto (grau de intemperização do óleo, infiltração,
aderência na superfície, fauna e flora atingidas, entre outros)
Após a ocorrência de um incidente com hidrocarbonetos, a identificação da
extensão da mancha (no mar e/ou na costa), do nível de intemperismo do óleo e
uma estimativa da quantidade de óleo nos substratos e/ou na água, são
informações fundamentais na organização dos recursos materiais e humanos
necessários para uma resposta efetiva e apropriada.
O conhecimento prévio de áreas do mar ou da costa que apresentem
normalmente concentrações ou depósito natural de detritos flutuantes, pode ser
utilizado como uma ferramenta útil de predição de onde o óleo poderá atingir ou
se concentrar naturalmente. Além disso, estes pontos de concentração de detritos
e/ou poluentes (enseadas, meandros, cavidades, molhes, entre outros) são áreas
que deverão ter atenção prioritária depois de contaminados. Isto deve-se ao fato
de que o poluente poderá ser mobilizado (por marés, correntes, ventos, marolas,
entre outros) destes pontos e contaminar outras áreas livres de contaminantes.
A poluição por óleos raramente é uniforme em espessura e cobertura. A
contaminação pode se apresentar de diversas formas, como em estrias, manchas
e em camadas contínuas de óleo líquido, com diferentes graus de cobertura,
coloração e filmes.
De acordo com os ambientes da área de estudo, a poluição tende a se concentrar
em estreitas faixas, próximas a linha de maré mais alta do dia. Outro processo
que deverá ser sempre considerado em ambientes arenosos, principalmente nas
praias, é o processo de soterramento do óleo por areias transportadas por ação
das marés, ondas e ventos. Dependendo do tipo do óleo, da granulometria,
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composição e taxa de umidade do substrato, o processo de percolação do
poluente também poderá ser observado, o que também levará o óleo para
estratos inferiores do substrato. A escavação mecânica do sedimento poderá
revelar uma ou mais camadas de óleo soterrado por areia limpa ou de óleo
percolado.
A real identificação da presença de óleo, tanto no mar quanto na costa em certas
ocasiões poderá ser realizada por especialistas da empresa contratada. Muitas
vezes as características naturais do ambiente passível de impacto, assim como a
presença de detritos vegetais e processos biológicos naturais, podem ser
confundidas por olhos de pessoas não treinados
A identificação precisa das zonas impactadas, assim como as dimensões das
manchas deverá ser realizada com auxílio de GPS (Global Positioning Satellite) e
captação de imagens fotográficas. Essas ferramentas auxiliam e complementam
os registros escritos. Além disso, imagens poderão ser utilizadas como
ferramentas comparativas dos níveis de impacto, das alterações circadianas e da
real eficiência da resposta.
O grau de intemperização do óleo poderá ser analisado por métodos específicos
de laboratórios ou por observação visual treinada, nos casos mais evidentes.
Todas as informações deverão se descritas em registro escrito e imagens
fotográficas. Assim como as informações de taxa de aderência e percolação.
Algumas formas para descrição e quantificação das manchas ociosas estão
descritas abaixo. No item 3.6.4 deste PEI existe o detalhamento do
monitoramento da mancha de óleo que também ajudará no diagnóstico.
-

Em incidentes de larga escala a extensão das zonas contaminadas poderá
ser estimada e marcada em um mapa ou carta náutica;

-

O uso de uma aeronave, de preferência helicóptero, poderá ser de grande
utilidade e rapidez no processo de identificação e quantificação;

-

Todo monitoramento aéreo deverá ser acompanhado por uma inspeção
terrestre (a pé) de confirmação feita por profissionais treinados na
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identificação do poluente, evitando erros de avaliação (engano no caso de
recursos naturais do ambiente);
-

O acompanhamento para confirmação também deverá identificar as áreas
passíveis de soterramento e percolação do óleo;

-

Dividir (em terra) áreas da costa impactada em segmentos baseados em
tipos de linhas de costa e níveis de contaminação. A área selecionada
como amostra deverá ser suficientemente pequena para se realizar em
tempo viável, uma estimativa confiável do volume de óleo presente.
Entretanto, esta deverá ser suficientemente abrangente para ser
representativa de toda linha de costa afetada de forma semelhante;

-

As dimensões das zonas afetadas por óleo na área selecionada deverão
ser estimadas. Normalmente, se o nível de contaminação for mais
consistente, será mais fácil estimar um volume médio de óleo presente;

-

Normalmente os níveis de contaminação variam do ponto mais baixo ao
mais alto da maré do dia, isto deverá ser considerado para a estimativa do
volume da área selecionada.

Para gerar estas informações, o Coordenador de Resposta deverá registrar suas
observações e estimativas em campo, no Formulário para Registro de Incidentes
(ANEXO VI). Esta tarefa poderá ser delegada a um dos operadores da empresa
de resposta a emergência contratada ou a qualquer colaborador devidamente
treinado.

3.6.11 Procedimentos para Registro das Ações de Resposta
O Coordenador de Resposta deverá registrar todas as informações sobre o
incidente. Este procedimento é importante para posterior avaliação e revisão do
presente Plano de Emergência Individual. A ocorrência de acidentes e incidentes
serão tratados como eventos que requerem ação corretiva formal e, portanto,
precisam ter tratamento que assegure:


A identificação da não-conformidade;



A identificação da(s) causa(s) e consequência(s);
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O estabelecimento da ação;



O registro da alteração em documento, quando aplicável, e



A verificação da eficácia.

As ações corretivas para não-conformidades, acidentes e incidentes, bem como
as especificidades desses tratamentos, inclusive dos mecanismos de reporte de
incidentes, serão desenvolvidos e registrados pela EOR da CODESA conforme a
seguir estabelecido no item 3.3 e no ANEXO IV.
Além do registro das ações corretivas, será elaborado o Relatório de Incidente
Ambiental (item 4 do ANEXO VI), o qual é um documento que tem o objetivo de
evidenciar as ações adotadas pela CODESA após a ocorrência de um incidente
ambiental, e é elaborado pelo Coordenador de Resposta e demais integrantes da
equipe que puderem contribuir com informações.
Todos os incidentes provocados por derrames de óleo serão registrados e
informados às seguintes instituições: CP-ES, IEMA e ANP. Estes relatórios serão
encaminhados no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o registro do incidente
ambiental.
O relatório será enviado por ofício para os órgãos acima definidos e deverá
conter, minimamente, as seguintes informações:


Causas do acidente;



Quantidade de produto derramado;



Medidas de controle e providências adotadas para conter o acidente e
prevenir ocorrências futuras; e



Cópia dos comprovantes de destinação final dos resíduos gerados nas
ações de resposta.

Relatório
Coordenador da Equipe

Técnico Responsável

RT-CAEP-187-002

Revisão 00
Set / 2013

Plano de Emergência Individual – PEI
Cais Comercial de Vitória, Cais de Capuaba e Cais de
Paul Gusa

3. Informações e
Procedimentos para
Resposta

Pág.
103/ 117

3.6.12 Procedimentos para Proteção das Populações
A implementação de medidas preventivas, emergenciais e assistenciais
direcionadas à população devem ser realizadas em casos extremos de
derramamentos de óleo de grandes proporções (Médio e Pior Caso), sendo,
portanto, fundamental para minimizar os prejuízos causados pelos referidos
derramamentos. Neste contexto, é imprescindível:


O isolamento e a evacuação das áreas impactadas;



A garantia de atendimento médico (pré-hospitalar e hospitalar) a todas as
vítimas, se houver;



O cadastramento de todos aqueles cujas atividades foram diretamente
afetadas pelo acidente, e;



A instalação de centros de informação comunitária e de comunicação
social.

A Defesa Civil do Estado do Espírito Santo tem por objetivo implementar e
coordenar estas atividades. No ANEXO V, portanto, podem ser consultados os
meios para contato com o respectivo órgão.
Ressalta-se que os estabelecimentos de saúde mais próximos, o serviço de
atendimento pré-hospitalar e contatos sobre o centro de atendimento toxicológico
também podem ser consultados no ANEXO V.

3.6.13 Procedimentos para Proteção da Fauna
Quando for inevitável a contaminação da fauna, a Assessoria de Planejamento da
EOR deverá solicitar ao Coordenador de Resposta o acionamento do Núcleo de
Fauna do IEMA, Centro de Reabilitação de Animais Marinhos do Espírito Santo
(CRAM-ES) e, caso necessário, também poderá ser realizada a contratação de
entidades especializadas no resgate e reabilitação destes organismos (ANEXO
V).
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Essas entidades são capacitadas para o atendimento e reabilitação da fauna
contaminada com óleo (serviços de despetrolização de animais), podendo
colaborar com a identificação dos impactos potenciais de um derramamento de
derivados de petróleo, os recursos em risco e os tipos de animais que podem
necessitar de proteção e reabilitação.
Ressalta-se que o objetivo mais importante da resposta é minimizar os impactos
ambientais, evitando que o óleo alcance habitat crítico, utilizando-se barreiras de
contenção de óleo ou outras tecnologias de resposta, reduzindo a possibilidade
de contaminação da fauna.
Uma ação preventiva seria evitar a contaminação da fauna por meio da utilização
de enganos e da captura preventiva. As técnicas visuais incluem globos,
refletores, bandeiras, entre outros, enquanto que as técnicas auditivas incluem
ruído alto e alarmes. De maneira ocasional, é possível utilizar uma combinação
dessas atividades.

Utilização de Enganos
Algumas vezes é possível manter as espécies sadias e limpas longe da mancha
de óleo. Vários elementos de dissuasão (visuais, auditivos e 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.
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Captura Preventiva
Esta estratégia tem como objetivo capturar os animais antes que os mesmos se
cubram de 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.

Avaliação de Magnitude e Registros de Fauna
Caso o óleo atinja a fauna, deve-se realizar a avaliação e o monitoramento do
incidente, uma vez que ajudarão o dimensionamento da magnitude do evento e o
tipo de resposta necessária para a fauna. Com a finalidade de avaliação de um
impacto deve-se ter, no mínimo, o número de animais atingidos por espécie
(mortos ou vivos encontrados), sexo, categoria de idade aproximada, se possível,
e a identificação das colônias / origem das populações atingidas com a maior
precisão possível, sendo que todos os organismos deverão ser identificados com
as informações acima, além de apresentar a descrição do local em que se
encontrou o animal e a causa aparente da morte, se for o caso. Para se estimar a
mortalidade total, também devem ser considerados os animais perdidos na água.
Os formulários de levantamento de dados devem ser submetidos ao órgão
ambiental.

Busca e Captura
Após o diagnóstico inicial da situação e o levantamento dos dados, deve-se
providenciar o imediato recolhimento da fauna suja de óleo que se encontra
debilitada ou morta. Desse modo, aumenta a chance de animais vivos
contaminados sobreviverem.
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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.

Tratamento de Vítimas Mortas
A fauna morta deve ser retirada do local assim que possível, uma vez que esses
animais podem atrair seus predadores. Os organismos mortos proporcionarão
informações fisiológicas essenciais para uma avaliação do impacto, sendo,
portanto, essencial para a recuperação sistemática dos animais que ainda estão
vivos, porém debilitados.
Ressalta-se que se o número de indivíduos coletados é elevado, os cadáveres
etiquetados, sempre que possível, devem ser mantidos congelados para posterior
realização de necropsia. A necropsia deve ser realizada, principalmente, para as
espécies em que estiverem muito contaminadas para se identificar a idade, o
sexo, as áreas prováveis de origem, os indivíduos anilhados, entre outros,
lembrando que esta técnica deverá ser empregada somente por especialistas.

Tratamento de Vítimas Vivas
O tratamento de animais, no primeiro momento, deve ocorrer concomitantemente
ao resgate dos organismos do ambiente contaminado, evitando a perda de mais
organismos. Destaca-se que o manuseio de fauna para o tratamento, deve-se ser
autorizada de acordo com a anuência do Órgão Ambiental.
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O atendimento inicial do organismo deve ser feito in loco em locais que devem
possuir quantidade de água adequada a baixa pressão (60 – 80 psi) para a
limpeza dos animais, com possibilidade de produzir aquecimento da água até
cerca de 39 ºC.
Posteriormente, tais animais devem ser encaminhados aos centros de
reabilitação. Nesses locais deve ocorrer a classificação da condição física dos
animais, variando desde indivíduos muito debilitados e totalmente cobertos de
óleo até indivíduos fortes e ativos que se encontram apenas parcialmente
contaminados. O 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 à população
reprodutora de sua espécie. Outras considerações para a tomada de decisão
também podem ser realizadas, como: 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, o profissional competente
deve considerar a eutanásia.
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.
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
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limpeza de animais sujos de óleo, de qualidade reconhecida, sendo que a
instalação 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.
Além disso, devem-se registrar os casos de eutanásia ou morte durante a
reabilitação, condição da reabilitação, além de qualquer atividade adicional
empreendida como limpeza, amostra de sangue e alimentação ministrada antes
da morte.
Existe uma série de considerações 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. Além disso,
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destaca-se que os animais devem ser marcados antes da liberação para
possibilitar acompanhamentos futuros.
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ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

4.1

CRITÉRIOS PARA DECISÃO DO ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES

A declaração de uma situação formal de emergência determina que o
Coordenador de Resposta e as autoridades competentes decidam pelo
encerramento ou não das atividades portuárias. O critério para a tomada desta
decisão está vinculado à eficiência da estratégia de resposta, uma vez que se
algum procedimento de limpeza se mostrar eficiente na remoção do óleo no
ambiente, as operações portuárias deverão continuar.
Ressalta-se que em uma situação de emergência a maioria dos esforços devem
estar voltados para o combate à emergência, tornando-a prioridade. Desse modo,
caso seja necessário, as operações portuárias serão interrompidas parcialmente
ou totalmente.
Para que as operações portuárias continuem, no caso de não interrupção das
atividades, ou sejam retomadas, no caso de interrupção parcial ou total das
atividades, não deverá haver riscos de nova emergência e determinados
requisitos devem ser impostos e atendidos, conforme a descrição do próximo
item.

4.2

CRITÉRIOS

PARA

O

ENCERRAMENTO

DA

SITUAÇÃO

DE

EMERGÊNCIA
Os critérios abaixo serão observados para que seja considerada finalizada a
condição de emergência e desmobilizada parte da Estrutura Organizacional de
Resposta:
1) Fonte do vazamento identificada e isolada.
2) Todo ou a maior parte do óleo derramado sobre o mar tiver sido recolhido.
3) Área marítima ocupada pelo navio atracado livre de resíduo oleoso e
disponível para manobra de navios.
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4) Operação de recolhimento necessária não interferindo com a área de
manobra dos navios.
Caso algum ecossistema tenha sido atingido e possa ser limpo sem interferir nas
atividades do terminal a EOR será desativada, porém continuarão os trabalhos de
limpeza do ecossistema atingido e remoção dos resíduos.

4.3

PROCEDIMENTOS

PARA

DESMOBILIZAÇÃO

DO

PESSOAL,

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EMPREGADOS NAS AÇÕES DE
RESPOSTA
A desmobilização do pessoal engajado nas atividades de combate à emergência
será definida pelo Coordenador das Ações de Resposta após verificar in loco o
atendimento aos requisitos listados no item 4.2, bem como a necessidade ou não
de manter mobilizada toda a Estrutura Organizacional de Resposta.
Após receber dos respectivos líderes de grupo a informação de que não existe
mais óleo na água e que os resíduos foram recolhidos; o Coordenador das Ações
de Resposta fará uma inspeção visual em toda a área de influência do PEI e
reportará a situação ao Coordenador Geral.
Verificado o atendimento aos requisitos de encerramento da condição de
emergência, o Coordenador Geral, juntamente com o Coordenador das Ações de
Resposta estabelecem a melhor forma de desmobilizar os equipamentos e
materiais empregados na emergência. O responsável pela Assessoria de
Planejamento imediatamente após a desmobilização faz um balanço do material
consumido ou avariado para que seja iniciado o processo de restabelecimento da
condição de prontidão idealizada para o PEI.
Terminada a ação de contenção e recolhimento do óleo, o Coordenador de
Resposta decretará formalmente o encerramento da emergência. Em seguida,
será elaborada a Comunicação de Encerramento e o Relatório de Incidente
Ambiental. Neste relatório deverá constar o material que foi utilizado na
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emergência e providenciado a sua reposição de forma que a dotação de material
esteja completa no prazo mais curto possível.
Importante ressaltar que, além do relatório, deverá ser elaborado o Plano de Ação
correspondente para neutralizar as possíveis causas do problema registrado e
garantir que sejam evitados novos incidentes.
Caso o incidente tenha sido claramente identificado que foi originado no navio
atracado poderá ser encaminhada uma “Carta Protesto” (ver item 10 do ANEXO
VI) ao Comandante do navio responsabilizando-o pelos prejuízos causados.
Finalmente, será encaminhada uma carta de cobrança ao navio ou ao preposto
do seu Armador (Agência Marítima). A CODESA poderá adotar outro
procedimento, caso julgue necessário.

4.4

PROCEDIMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE AÇÕES SUPLEMENTARES

Após a desativação da EOR, o Coordenador de Resposta fará uma reunião com
os componentes de nível gerencial da EOR para definir as ações suplementares
que não possuem caráter emergencial, porém que devem ser executadas em
seguida, como as ações de limpeza e recolhimento final do óleo remanescente
derramado sobre a água, nos ecossistemas que possam ter sido atingidos e as
técnicas de remoção de fauna do ecossistema afetado e de limpeza da fauna
petrolizada.
Também deverá ser realizadas vistorias conjuntas finais (empresa responsável
pelo incidente, Órgão Ambiental e CODESA), todas as exigências que vierem a
ser formuladas pela autoridade ambiental quanto à execução de projetos e planos
de recuperação de áreas degradadas (PRAD’s), serão objeto de atendimento por
parte da empresa responsável pelo incidente na área da CODESA – Cais
Comercial de Vitória, Cais de Capuaba e Cais de Paul, com a elaboração desses
estudos por profissionais capacitados e, implantação após anuência do Órgão
Ambiental.
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Além disto, deverá ser estabelecido um cronograma de reposição do material
consumido e ou avariado na emergência.
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REVISÃO E REGISTROS

O PEI em questão será revisto conforme consta na Resolução CONAMA 398/08
nas seguintes situações:


Quando a atualização da Análise de Risco recomendar;



Sempre que a instalação sofrer modificações físicas, operacionais ou
organizacionais capazes de afetar os seus procedimentos ou a sua
capacidade de resposta;



Quando a avaliação do desempenho do Plano de Emergência
Individual, decorrente do seu acionamento por incidente ou exercício
simulado, recomendar; e



Outras situações, a critério do órgão ambiental competente desde que
justificado tecnicamente.

As alterações inseridas no PEI deverão ser divulgadas para todas as instituições
que receberam o plano original mediante ofício. Caso a revisão implique em
alteração relevante nos procedimentos e na sua capacidade de resposta, o PEI
será editado como uma nova revisão devendo ser submetido à aprovação do
órgão ambiental competente.

5.1

REGISTROS

Todas as alterações e relatórios de incidentes ambientais (incluindo Exercícios e
Incidentes Reais) serão arquivados por um período mínimo de 04 (quatro) anos,
sob a responsabilidade do Coordenador de Meio Ambiente.
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MAPAS, CARTAS NAÚTICAS, PLANTAS, DESENHOS E FOTOGRAFIAS

MAPA-PRT-CAEP-187-001 – Localização da CODESA, Cais Comercial de
Vitória, Cais de Capuaba e Cais de Paul.
MAPA-PRT-CAEP-187-002 – Localização do Cais Comercial de Vitória, Cais de
Capuaba e Cais de Paul na carta náutica.
MAPA-PRT-CAEP-187-010 – Localização do Cais Comercial de Vitória, Cais de
Capuaba e Cais de Paul com detalhe à localização dos acessos (vias principais e
secundárias).
MAPA-PRT-CAEP-187-009 - Carta de Sensibilidade ao Óleo.
MAPA-PRT-CAEP-187-003 – Mapa de Vulnerabilidade – Mapa de sensibilidade
integrado com a modelagem probabilística (VERÃO) – Cais de Paul Gusa.
MAPA-PRT-CAEP-187-004 – Mapa de Vulnerabilidade – Mapa de sensibilidade
integrado com a modelagem probabilística (INVERNO) – Cais de Paul Gusa.
MAPA-PRT-CAEP-187-005 – Mapa de Vulnerabilidade – Mapa de sensibilidade
integrado com a modelagem probabilística (INVERNO) – Cais de Capuaba.
MAPA-PRT-CAEP-187-006 – Mapa de Vulnerabilidade – Mapa de sensibilidade
integrado com a modelagem probabilística (VERÃO) – Cais de Capuaba.
MAPA-PRT-CAEP-187-007 – Mapa de Vulnerabilidade – Mapa de sensibilidade
integrado com a modelagem probabilística (VERÃO) – Cais Comercial de Vitória.
MAPA-PRT-CAEP-187-008 – Mapa de Vulnerabilidade – Mapa de sensibilidade
integrado com a modelagem probabilística (INVERNO) – Cais Comercial de
Vitória.
PLANTA GERAL DA INSTALAÇÃO – CAIS COMERCIAL DE VITÓRIA
PLANTA GERAL DE AMPLIAÇÃO DA INSTALAÇÃO – CAIS COMERCIAL DE
VITÓRIA
PLANTA

DE

DRENAGEM

SUPERFICIAL

DA

INSTALAÇÃO

–

CAIS

COMERCIAL DE VITÓRIA
PLANTA GERAL DA INSTALAÇÃO – CAIS DE CAPUABA
PLANTA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA DA INSTALAÇÃO – CAIS DE
CAPUABA
PLANTA GERAL DA INSTALAÇÃO – CAIS DE PAUL GUSA
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
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7. Anexos

ANEXOS

ANEXO I: Informações Referenciais.
ANEXO II: Modelagem Matemática do Transporte e Dispersão do Óleo
Derramado.
ANEXO III: Fichas de Segurança dos Produtos Químicos – FSPQ.
ANEXO IV: Componentes da Estrutura organizacional de Resposta – EOR.
ANEXO V: Telefones Úteis.
ANEXO VI: Formulários Padrão.
ANEXO VII: Dimensionamento da Capacidade de Resposta.
ANEXO VIII: Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
ANEXO IX: Glossário.
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