Anexo H
Informações Referenciais

COM P A N H I A MU N IC I P AL D E AD MI N I ST R AÇ ÃO PO RT U Á RI A
P EI - PO RTO DO FO R N O
A N E XO H - I NF OR M A ÇÕE S R EF E RE N CI A I S

1.0 INTRODUÇÃO
Em 01/01/1999, o Porto do Forno, de acordo com os termos do Convênio
001/99/MT celebrado entre o Ministério dos Transportes e a Prefeitura Municipal de
Arraial do Cabo, passou à responsabilidade e a ser operado pela Companhia
Municipal de Administração Portuária (COMAP) constituída pelo município.
O Porto do Forno está situado na Praia do Forno, Enseada dos Anjos,
Município de Arraial do Cabo.

Figura 1 – Vista aérea do Porto do Forno fonte: IEAPM

O porto é dividido em duas áreas operacionais: a Poligonal Marítima e a
Poligonal Terrestre. À Poligonal Marítima define a área destinada à manobra e
atracação das embarcações. A Poligonal Terrestre representa a área de acesso
terrestre e destinada à operação portuária.
Pelo Decreto não numerado de 03/01/1997 foi criada a Reserva Extrativista
Marinha de Arraial do Cabo, no âmbito federal, que abrange um cinturão
pesqueiro entre a Praia da Massambaba, na localidade de Pernambuca e a
Praia do Pontal na divisa com Cabo Frio, incluindo a faixa marinha de três milhas
da costa de Arraial do Cabo.
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A Portaria MT n◦ 1.035, de 25/12/93 define como a área do porto
organizado como as instalações terrestres compreendidas entre o alinhamento
do último prédio da Rua Santa Cruz até o enraizamento do quebra-mar de abrigo
do porto, abrangendo todos os cais, docas, pontes e piers de atracação e de
acostagem, armazéns, edificações em geral e vias de circulação rodoviária e
terrenos ao longo dessas áreas e em suas adjacências pertencentes à União,
incorporadas ao patrimônio do Porto do Forno; inclui também as áreas de
fundeio, a bacia de evolução, o canal de acesso e áreas adjacentes até as
margens das instalações terrestres do porto organizado, existentes ou que
venham a ser construídas pela administração do porto.
O perfil operacional do Porto do Forno passa a ser de desembarque de
cargas a granel sal e cevada - e operações diversas de apoio à indústria
exploração de petróleo no mar.
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2.0 IDENTIFIC AÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS
As atividades do Porto do Forno englobam a atracação/desatracação de navios do tipo graneleiro
e de apoio logístico às embarcações do tipo “Supply Boats” que interagem com as plataformas de
expl oração de petróleo.
2.1 IDENTIFICAÇÃO DE RISCO POR FONTE
2.1.1 Operação de Carga e Descarga
Tip o de O per aç ão

Mei os E n vo l vid os

Tip o de ól eo

Va zã o
Má xi ma

Ab a st eci me n t o de
E mbar caç õ es

G ui n da st e e E m bar c açã o at r aca da

Óle o s L ub rific a n t e s

NA

G ui n da st e e E m bar c açã o at r aca da

Gr axa s

NA
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2.1.2 Embarcações
Tip o de O per aç ão
At rac a çã o
De sat rac açã o
At ra c açã o
D e sat r a c açã o
Ope raç õ es
E mbar c a ç õ es
At rac açã o
De sat r a c açã o
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Tip os de n a vi o
Na vi o G ranel eir o

S up pl y B oat s

Re b o cad o re s de P o rt o
Av i s o de Pe sq ui sa
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Tip o de Ó le o
M F- 3 80

L ubri fica nt es

15 00 m³

50 m³

Óle o Die s el

L ubri fica nt es

10 00 m³

10 m³

Óle o Die s el

L ubri fica nt es

60 m³

10 m³

Óle o Die s el

L ubri fica nt es

40 m³

10 m³
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Má xi mo
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15 50 m³

Nã o Há re gi st ro s

11 10 m³

Nã o há re gist r o s

70 m³

Nã o Há re gi st ro s

50 m³

Nã o há r egi st r os
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2.2 CENÁRIOS, HIPÓTESES ACIDENTAIS e MEDIDAS DE CONTROLE
2.2.1 Fato ou acidente da navegação envolvendo navio graneleiro que redunde
em avaria estrutural da embarcação.
Hipótese Acidental: Derrame de óleo sobre o mar, decorrente de avaria estrutural
dos tanques dos navios graneleiros na fase final de atracação ou inicial de
desatracação.
Esta hipótese acidental pode ocorrer no processo de aproximação final
para atracação ou na fase inicial da desatracação dos navios graneleiros que
estiverem interagindo com o Porto do Forno.
O tipo de óleo previsto nesta hipótese acidental é o MF-380, óleo
combustível utilizado por este tipo de embarcação.
A Resolução CONAMA 398/08 não contempla o método de cálculo de
volume máximo de descarga a partir de uma embarcação. Deste modo
assumimos algumas informações para obter um valor coerente de volume de
óleo derramado.
O maior navio autorizado a atracar no Porto do Forno tem uma tonelagem
bruta próxima a 40000 toneladas métricas. Os navios com este porte têm a
capacidade de transportar até 1500 toneladas de combustível. Este volume é
distribuído em dez tanques menores interligados por redes. Entretanto, a prática
entre os navios mercantes indica que são transportados até 50 % da sua
capacidade nominal o que reduz o valor total de óleo para 750 toneladas.
Dividindo este valor pelo número de tanques que operam equalizados para
manter a estabilidade do navio temos: 75 toneladas por tanque. Quando temos
uma colisão na parte submersa do navio, a tendência da água é entrar no
tanque empurrando o óleo para a parte superior do tanque acima da linha
d’água. Normalmente no máximo 5% do volume carregado atingem o suspiro do
tanque no convés do navio. Deste modo podemos assumir que o valor máximo a
ser derramado é de até 3,75 toneladas. Caso não sejam adotadas quaisquer
providências o óleo pode demorar até doze horas para ser derramado sobre o
mar. Entretanto, algumas providências de combate à avaria são adotadas tais
como:
Transferência interna do óleo combustível do tanque avariado para ouro
tanque de bordo.
Fechamento de todos os embornais no convés formando um dique de
contenção para evitar o derrame de óleo sobre o mar.
Aplicação de absorvente sobre o óleo que sai dos suspiros do tanque.
Considerando a adoção destas medidas que normalmente podemos
assumir que o volume esperado de óleo a ser derramado sobre o mar gira em
torno de 1/3 do valor máximo esperado, totalizando1250 litros de óleo sobre o
mar.
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Este valor será considerado exclusivamente para determinação da
estratégia a ser empregada em caso de configuração desta hipótese acidental.
O regime de derramamento será contínuo até o cumprimento do
procedimento de isolamento do tanque pela equipe do navio. Normalmente esta
atividade é completada em 5 minutos. Sempre que ocorrer um derrame deste
tipo a área marítima próxima ao terminal será atingida. As condições
hidrodinâmicas da área marítima aliadas à condição de águas interiores do
terminal protegida garantem uma deriva bem lenta da mancha de óleo.
Além disto, as embarcações só podem operar devidamente certificadas no
Código de Operação com segurança (ISM CODE). Este código estabelece uma
série de requisitos a serem atendidos e que resultam em redução dos riscos e das
consequência ambientais deste tipo de acidente.
As medidas de controle para reduzir a possibilidade de ocorrência e as
consequências desta hipótese acidental estão abaixo enumeradas:
Certificar que os navios tenham recebido as diretrizes ambientais
elaboradas pela COMAP (Anexo B) contendo os principais itens de
proteção ambiental que devem ser seguidos.
Sempre que possível programar as movimentações das embarcações
para ocorrer durante o período de luz solar.
Manter a Brigada Combate ao Derrame de Óleo no Mar (BCDOM) de
prontidão durante a atracação/desatracação das embarcações.

2.2.2 Fato ou acidente da navegação envolvendo rebocadores de porto que
resultem em avaria estrutural da embarcação.
Hipótese Acidental: Derrame de óleo sobre o mar decorrente de avaria estrutural
dos tanques dos Rebocadores de Porto na fase final de atracação ou inicial de
desatracação de embarcações assistidos pelos rebocadores.
O tipo de óleo previsto nesta hipótese acidental é o óleo diesel, óleo
combustível utilizado por este tipo de embarcação.
A Resolução CONAMA398/08 não contempla o método de cálculo de
volume máximo de descarga a partir de uma embarcação.
Os rebocadores de porto têm a capacidade de transportar até 60
toneladas de combustível. Este volume é distribuído em quatro tanques menores
interligados por redes. Entretanto, a prática entre os rebocadores indica que estas
embarcações operam com até 80% de sua capacidade como media preventiva
para evitar o transbordamento dos tanques pelos suspiros situados no convés.
Deste modo podemos assumir que operam com até 48 toneladas a bordo.
Dividindo este valor pelo número de tanques que operam equalizados para
manter a estabilidade do navio temos: 12 toneladas por tanque. Quando temos
uma colisão na parte submersa do navio, a tendência da água é entrar no
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tanque empurrando o óleo para a parte superior do tanque acima da linha
d’água. Normalmente no máximo 5% do volume carregado atingem o suspiro do
tanque no convés do navio. Deste modo podemos assumir que o valor máximo a
ser derramado é de até 600 litros. Caso não sejam adotadas quaisquer
providências o óleo pode demorar até doze horas para ser derramado sobre o
mar.
Entretanto, algumas providências de combate à avaria são adotadas tais
como:
Transferência interna do óleo combustível do tanque avariado para ouro
tanque de bordo.
Fechamento de todos os embornais no convés formando um dique de
contenção para evitar o derrame de óleo sobre o mar.
Aplicação de absorvente sobre o óleo que sai dos suspiros do tanque.
Considerando a adoção destas medidas que normalmente podemos
assumir que o volume máximo esperado de óleo a ser derramado sobre o mar
gira em torno de 1/3 do valor máximo esperado, totalizando 200 litros de óleo
sobre o mar.
Este valor será considerado exclusivamente para determinação da
estratégia a ser empregada em caso de configuração desta hipótese acidental.
O regime de derramamento será contínuo até o cumprimento do
procedimento de isolamento do tanque pela equipe do navio. Normalmente esta
atividade é completada em 5 minutos. Sempre que ocorrer um derrame deste
tipo a área marítima próxima ao terminal será atingida. As condições
hidrodinâmicas da área marítima aliadas à condição de águas interiores do
terminal protegida garantem uma deriva bem lenta da mancha de óleo.
As medidas de controle para reduzir a possibilidade de ocorrência desta
hipótese acidental estão abaixo enumeradas:
Certificar que os rebocadores tenham recebido as diretrizes ambientais
elaboradas pela COMAP (Anexo B) contendo os principais itens de
proteção ambiental que devem ser seguidos pelos rebocadores de porto.
Sempre que possível programar as movimentações das embarcações
para ocorrer durante o período de luz solar.
Manter a BCDOM de prontidão durante a atracação/desatracação das
embarcações.
2.2.3 Fato ou acidente da navegação envolvendo rebocadores do tipo “Supply
boats” que resultem em avaria estrutural da embarcação.
Hipótese Acidental: Derrame de óleo sobre o mar decorrente de avaria estrutural
dos tanques dos “Supply Boats” na fase final de atracação ou inicial de
desatracação.
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A Resolução CONAMA398/08 não contempla o método de cálculo de
volume máximo de descarga a partir de uma embarcação
Os “Supply Boats” são embarcações especiais que fazem o apoio logístico
das plataformas de exploração de Petróleo. São embarcações que possuem a
capacidade de transportar até 1000 toneladas de óleo diesel. Este volume é
distribuído em oito tanques menores interligados por redes. Normalmente estas
embarcações operam com no máximo 70% de sua capacidade nominal por
precaução ambiental. Assim podemos estimar o valor médio em 700 toneladas.
Dividindo este valor pelo número de tanques (8) que operam equalizados para
manter a estabilidade do navio temos: 87,5 toneladas por tanque.
Quando temos uma colisão na parte submersa do navio, a tendência da
água é entrar no tanque empurrando o óleo para a parte superior do tanque
acima da linha d’água. Normalmente no máximo 5% do volume carregado
atingem o suspiro do tanque no convés do navio. Deste modo podemos assumir
que o valor máximo a ser derramado é de até 4.375 litros. Caso não sejam
adotadas quaisquer providências o óleo pode demorar até doze horas para ser
derramado sobre o mar.
Considerando que imediatamente após a avaria do tanque são iniciados
os procedimentos para tirar o óleo do tanque avariado. Assim a água entra pelo
furo ou avaria. Desta forma podemos admitir que o volume máximo a ser
derramado para o Praça de Máquinas será de 10% do valor acima mencionado
totalizando: 437,5 litros.
Este valor será considerado exclusivamente para determinação da
estratégia a ser empregada em caso de configuração desta hipótese acidental.
O regime de derramamento será contínuo até o cumprimento do procedimento
de isolamento do tanque pela equipe da embarcação. Normalmente esta
atividade é completada em 5 minutos. Sempre que ocorrer um derrame deste
tipo a área marítima próxima poderá ser atingida. As condições hidrodinâmicas
da área marítima aliadas à condição de águas interiores do Porto do Forno
protegido garantem uma deriva bem lenta da mancha de óleo.
As medidas de controle para reduzir a possibilidade de ocorrência desta
hipótese acidental estão abaixo enumeradas:
Certificar que os “Supply Boats” tenham recebido as diretrizes ambientais
elaboradas pela administração do Porto do Forno contendo os principais
itens de proteção ambiental que devem ser seguidos.
Sempre que possível programar as movimentações das embarcações
para ocorrer durante o período de luz solar.
Manter a BCDOM de prontidão durante a atracação/desatracação das
embarcações.
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2.2.4 Fato ou acidente da navegação envolvendo o Aviso de Pesquisa (AvPq)
Aspirante Moura que resultem em avaria estrutural da embarcação.
Hipótese Acidental: Derrame de óleo sobre o mar decorrente de avaria estrutural
dos tanques do AvPq Aspirante Moura na fase final de atracação ou inicial de
desatracação.
A Resolução CONAMA398/08 não contempla o método de cálculo de
volume máximo de descarga a partir de uma embarcação.
O AvPq Aspirante Moura tem a capacidade de transportar até 40000 litros
de óleo em seis tanques, independentes e interligados por um sistema de válvulas
e redes. Deste modo podemos assumir que cada tanque carrega até 6700 litros.
Normalmente esta embarcação carrega até 70% da sua capacidade máxima
por precaução para evitar possíveis derrames de óleo pelo suspiro no convés.
Adotamos então o valor de 4700 litros por tanque.
Quando ocorre uma colisão, a tendência da água do mar é entrar no
tanque e expulsar o excesso pelo suspiro do tanque no convés. Este valor pode
atingir no máximo 10% do volume carregado, totalizando 470 litros.
Este valor será considerado exclusivamente para determinação da
estratégia a ser empregada em caso de configuração desta hipótese acidental.
O regime de derramamento será contínuo até o cumprimento do procedimento
de isolamento do tanque pela equipe da embarcação. Normalmente esta
atividade é completada em 5 minutos. Sempre que ocorrer um derrame deste
tipo a área marítima próxima poderá ser atingida. As condições hidrodinâmicas
da área marítima aliadas à condição de águas interiores do Porto do Forno
protegido garantem uma deriva bem lenta da mancha de óleo.
As medidas de controle para reduzir a possibilidade de ocorrência desta
hipótese acidental estão abaixo enumeradas:
Certificar que o AvPq Aspirante Moura tenha recebido as diretrizes
ambientais elaboradas pela administração do Porto do Forno contendo os
principais itens de proteção ambiental que devem ser seguidos.
Sempre que possível programar as movimentações das embarcações
para ocorrer durante o período de luz solar.
Manter a BCDOM de prontidão durante a atracação/desatracação das
embarcações.
Cumpridas as medidas de controle preconizadas o volume esperado para
esta hipótese dependerá da extensão da avaria.
De qualquer forma considerando todos os fatores aqui discutidos não é
esperado volume maior do que 470 litros para a mancha gerada.
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2.2.5 Falha no procedimento de recebimento de Óleo Lubrificante para as
Embarcações atracadas no Porto do Forno.
Hipótese Acidental: Derrame acidental decorrente de falha no
procedimento de recebimento ou queda dos tambores/tanques especiais (1000
litros) durante o transbordo do cais para as embarcações.
As atividades de recebimento de Óleo Lubrificante são realizadas por
transbordo dos tambores/tanques especiais com capacidade até 1000 litros. Os
tambores ou tanques especiais são hermeticamente fechados e possuem
estrutura física suficiente para, em caso de queda sobre o mar não se rompam.
Mesmo assim há a possibilidade da carga suspensa cair sobre o cais ou o convés
da embarcação recebedora e vir a provocar um vazamento de óleo sobre o
mar. É um trabalho com carga suspensa.
O regime de derrame nesta hipótese será instantâneo. A possibilidade do
óleo atingir a área marítima externa ao Porto do Forno é remota, uma vez que
além dos procedimentos de realização da faina é estabelecido um cerco
preventivo da embarcação que estiver recebendo o óleo.
A área marítima onde é possível ocorrer à hipótese é abrigada de mar e
vento o que conferirá baixa velocidade à deriva da mancha de óleo.
O volume máximo esperado para derrames decorrentes desta hipótese
acidental é de 1000 litros.
As medidas de controle para a redução da potencialidade de um derrame
são as abaixo identificadas:
Cumprir a lista de verificação de recebimento de óleo lubrificante.
Observar
rigorosamente
se
os
equipamentos
de
guindar
(especialmente os cabos de aço) estão com os respectivos
certificados de carga em validade.
Fazer Análise Preliminar de Risco (APR) no caso de transbordo usando
tanques e tambores.
2.2.6 Falha nos procedimentos de transferência
embarcações atracadas no Porto do Forno.

interna

de

óleo

nas

Hipótese Acidental: Derrame de resíduos oleosos sobre o mar devido à falha no
procedimento interno de transferência entre os tanques de bordo.
Durante o período em que estão atracadas as embarcações,
normalmente, realizam diversas atividades de manutenção e preparação para se
fazer ao mar. Estas atividades são potencialmente poluidoras tendo em vista as
possibilidades de falhas nos procedimentos internos previstos ou por negligência
dos operadores.
O tipo de óleo a ser transferido geralmente é o óleo combustível das
embarcações. No caso de navios graneleiros o mais comum é o MF 380. No caso
dos Rebocadores de Porto, Supply Boats e AvPq é o Óleo Diesel.
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Neste caso vamos utilizar o valor do fluxo de uma bomba de transferência
normalmente utilizada a bordo dos navios que é de 30m³/hora
Vpc = (t1+T2) x Q1 =
T1( tempo estimado para detecção do derramamento) – 30 seg.
T2( tempo estimado entre a detecção e a interrupção do derramamento) =
10 seg.
Q1 = 30m³/h = 0,5m³/min.
Vpc = (30+10) seg x 0,5 m³/min. = 0,7 x 0,5 m³
Vpc= 0,35 m³ = 350 litros
Este valor será considerado exclusivamente para determinação da
estratégia a ser empregada em caso de configuração desta hipótese acidental.
A possibilidade desta mancha sair dos limites do Porto do Forno é sempre
muito pequena devido à rápida resposta da administração do porto e ao
pequeno volume derramado.
As medidas de controle para a redução da potencialidade de um derrame
são as abaixo identificadas:
Solicitar na reunião de planejamento das atividades para as embarcações
a informação sobre estas atividades.
Informar ao representante da embarcação a Política de Meio Ambiente da
COMAP.
Solicitar que sejam realizadas Análise Preliminar de Risco para as atividades
de manutenção e de preparação da Embarcação para o mar.
2.2.7 Falha no procedimento
embarcações atracadas.

de

retirada

de

resíduo

oleoso

de

Hipótese Acidental: Derrame de resíduo oleoso no Mar devido à falha no
procedimento de retirada de resíduos ou queda dos tambores/tanques especiais
(1000 litros) durante o transbordo das embarcações para o cais.
As atividades de retirada de resíduo oleoso poderão ser autorizadas
excepcionalmente a pedido dos comandantes dos navios. A autorização
dependerá exclusivamente de autorização prévia da administração do Porto do
Forno.
Preferencialmente a retirada será realizada com o resíduo em
tambores/tanques especiais..
O regime de derrame nesta hipótese será instantâneo. A possibilidade do
óleo atingir a área marítima externa ao Porto do Forno é remota, uma vez que
além dos procedimentos de realização da faina é estabelecido um cerco
preventivo da embarcação que estiver recebendo o óleo.
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A área marítima onde é possível ocorrer à hipótese é abrigada de mar e
vento o que conferirá baixa velocidade à deriva da mancha de óleo.
O volume máximo esperado para derrames decorrentes desta hipótese
acidental é de 1000 litros.
As medidas de controle para a redução da potencialidade de um derrame
são as abaixo identificadas:
Cumprir a lista de verificação de retirada de resíduo oleoso.
Observar rigorosamente se os equipamentos de guindar (especialmente
os cabos de aço) estão com os respectivos certificados de carga em
validade.
Fazer Análise Preliminar de Risco (APR) no caso de transbordo usando
tanques e tambores.
3 DESCARGA DE PIOR CASO .
3.1.1 Fato ou acidente da navegação envolvendo navio graneleiro
que redunde em avaria estrutural da embarc ação.
Hipótese Acidental: Derrame de óleo sobre o mar, decorrente de
avaria es trutural dos tanques dos navios de graneleiros na fase final
de atracação ou inicial de desatracação.
Vpc = V1, onde V1 é o volume do tanque de maior capacidade a
bordo da embarcação.
V1 = 75 m³
Vpc = 75 m³
3.1.2 Fato ou acidente da navegação envolvendo rebocadores de
porto que resultem em avaria estrutural da embarcação.
Hipótese Acidental: Derrame de óleo sobre o m ar decorrente de
avaria estrutural dos tanques dos Rebocadores de Porto na fase final
de atracação ou inicial de desatracação de embarcações assistidos
pelos rebocad ores.
Os rebocadores de porto são embarcações menores e o seu
maior tanque é de combus tível do próprio rebocador com volume de
até 10 m³.
Assim temos: Vpc = V1 = 10 m³
3.1.3 Fato ou acidente da navegação envolvendo rebocadores do t ipo
“Supply boats” que resultem em avaria estrutural da embarc ação.
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Hipótese Acidental: Derrame de óleo sobre o m ar decorrente de
avaria es trutural dos tanques dos “Supply Boats” na fase final de
atracação ou inicial de desatracação .
Vpc = V1, onde V1 é o volume do tanque de maior capacidade a
bordo da embarcação.
V1 = 87,5 m³
Vpc = 87,5 m³
3.1.4 Fato ou acidente da navegação envolvendo o Aviso de Pesquisa
(AvPq) Aspirante Moura que resultem em avaria estrutural da
embarcação.
Hipótese Acidental: Derrame de óleo sobre o m ar decorrente de
avaria estrutural dos tanques do AvPq Aspirante Moura na fase final
de atracação ou inicial de desatracação.
Vpc = V1, onde V1 é o volume do tanque de maior capacidade a
bordo da embarcação.
V1 = 6.7 m³
Vpc = 6.7 m³
3.1.5 .Falha no procedimento de recebimento de Óleo Lubrificante para as
Embarcações atracadas no Porto do Forno.
Hipótese Acidental: Derrame acidental decorrente de falha no procedimento de
recebimento ou queda dos tambores/tanques especiais (1000 litros) durante o
transbordo do cais para as embarcações.
Vpc = V1, onde V1 é o volume do tanque d e maior capacidade a ser
transbordado.
V1 = 1000 L.
Vpc = 1 m³.
3.1.6 Falha nos procedimentos de transferência interna de óleo nas
embarcações atracadas no Porto do Forno.
Hipótese Acidental: Derrame de resíduos oleosos sobre o mar devido à
falha no procedimento interno de transferência entre os tanques de
bordo.
Neste caso vamos utilizar o valor do fluxo de uma bomba de
transferência de navios.
Vpc = (T1+T2) x Q1 =
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T1(tempo es timado para detecção do derramamento) = 1 min..
T2(tempo es timado entre a detecção e a interrupção do
derramamento) = 1 min.
Q1 = 30m³/h = 0,5m³/min.
Vpc = (1,0+1,0) min. x 0,5 m³/min. = 2.0 x 0,5 m³
Vpc= 1 m³
3.1.7 Falha no procedimento de
embarcações atracadas.

retirada

de

resíduo

oleoso

das

Hipótese Acidental: Derrame de resíduo oleoso no Mar devido à falha no
procedimento de descarga de resíduos ou queda dos tambores/tanques
especiais (1000 litros) durante o transbordo das embarcações para o cais.
Vpc = V1, onde V1 é o volume do tonel de maior capacidade a ser
transbordado do navio para terra.
V1 = 1000 L
Vpc = 1m³
3.0

ANÁLISE DE VULNERABILIDADE 1

A vulnerabilidade de uma área é determinada pela sua
sensibilidade e probabilidade da mesma ser atingida por uma
mancha de óleo que se desloca na superfície da água.
A intensidade do impacto depende das características físicas do
óleo
(tensão
superficial,
densidade,
viscosidade,
taxa
de
emulsificação) e das condições naturais (temperatura da água,
velocidade do vento, ondas e amplitude de maré).
Além do impacto sobre a biota, o contato do óleo na lin ha de
costa onde estão localizadas as comunidades biológicas provoca
impactos ambientais que afetam sócio -economicamente a região
prejudicando ativ idades turísticas; quando alcança áreas protegidas
ou reservas biológicas e áreas de grande valor histórico o u
arqueológico.
As atividades consideradas nesta análise de vulnerabilidade
dizem respeito ao movimento de atracação/desatracação de
embarcações todas dentro dos limites do Porto do Forno. A deriva da
mancha de óleo poderá, a partir do P orto do Forno seguir em
Algumas informações deste item são provenientes da revisão do PEI realizado pela empresa
Mecro e do EIA-RIMA Porto do Forno.
1
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direções distintas dependendo da maré (enchente ou vazante) e dos
ventos predominantes na hora do acidente .
Os ambientes litorâneos da região do Porto do Forno, foram classificados em
conformidade com os critérios técnicos emanados pelo documento
“Especificações e Normas Técnicas para a Elaboração de Cartas de Sensibilidade
Ambiental para Derramamentos de Óleo – Cartas SAO”, do Ministério do Meio
Ambiente - 2004, e com base no documento “Environmental Sensitivity Index
Guidelines” da National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA – 1997.
ISL 8. O litoral formado por estrutura artificial abrigada e enrocamento
abrigado na área do Porto do Forno.
ISL 4. O litoral (Praia dos Anjos) formado por praia de areia fina a média.
ISL 8. O litoral formado por costão rochoso abrigado –, no lado direito da
Enseada dos Anjos em sua parte mais interna.
ISL 1. O litoral formado por costão rochoso exposto –, no lado direito da
Enseada dos Anjos em sua parte mais externa.
ISL – 6. O litoral formado por enrrocamento tipo quebra mar exposto, no
lado externo do enrocamento do Porto do Forno.
A Enseada dos Anjos está inserida no macrocompartimento da Bacia de
Campos (Muehe, 1998b). Os ventos, predominante nordeste (NE), da região são
frequente durante todo o ano. A Enseada possui trechos de dunas frontais e
areias provenientes da plataforma continental interna, devido as características
de relevo plano possui ventos predominantes de nordeste, com clima quente.
O nível médio de marés é de 1,20m acima do nível de redução da
PORTOBRÁS, e a 0,70m acima do nível de referência da DHN.
3.1

PREVISÃO DA DERIVA DA MANCHA DE ÓLE O 2

A circulação dentro da Enseada dos Anjos tem 3 componentes principais. O
primeiro são as correntes de meso-escala, geradas externamente à Enseada e
que entram pelos Boqueirões Norte/Nordeste ou Sul. Há a circulação gerada pela
maré, que entra pela região norte e gera correntes que invertem seu sentido em
períodos de, aproximadamente, 6 horas. Por fim, existe a circulação imposta
localmente pelo vento dentro da Enseada. BRANCO (2000), analisando dados
coletados com ADCP por um período de 2 meses, mostrou que o padrão de
circulação é dirigido pelo vento em mesoescala, gerador das correntes externas,
e modulado pela maré (Figura 2).
Nota-se que, na presença de correntes de meso-escala fortes, são estas que
indicam o sentido da circulação, mantendo, porém, oscilações inerentes à maré,
mas sem alteração no rumo. Já em ocasiões em que a dinâmica externa é fraca,
As informações contidas no item 3.1 são provenientes da revisão do Estudo de Impacto
Ambiental Porto do Forno
2
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as correntes dominantes são geradas pela maré. As maiores intensidades de
corrente estão localizadas no Boqueirão Sul, podendo chegar a 153 cm/s
(BRANCO, 2000).
Pela análise da figura 2, verifica-se que as maiores intensidades estão
relacionadas ao rumo NE, lembrando que a referência para correntes é para
onde as mesmas estão indo. Os eventos relacionados à circulação provocada
pelo vento NE e, portanto, correntes para SW, tendem a ter menor intensidade e
maior duração. Nessa figura, pode-se notar ocasiões com correntes entrando (1)
e saindo (2) na Enseada pelo Boqueirão Sul. Em ambas, pode-se notar o sinal da
maré, com ciclos de aumento e diminuição da intensidade. No ponto (3), a maré
é a principal responsável pela direção das correntes, podendo notar-se a
alternância da direção em intervalos regulares.

Figura 2 Rumo e intensidade de corrente medidos no Boqueirão Sul, em agosto e setembro de
1999. Os valores positivos indicam que a corrente está entrando pelo Boqueirão (rumo NE),
enquanto, analogamente, os valores negativos indicam a saída da água (rumo SW).

CANDELLA (2000) mostrou que as correntes que entram pelos Boqueirões
tendem a isolar a Ilha do Cabo Frio do continente e não afetam as Enseadas do
Porto do Forno, onde a circulação tem, como fator principal, a hidrodinâmica
gerada pelo vento local. Isso tem fundamental importância na dispersão de
contaminantes.
RIBEIRO (2002), através da análise dos efeitos de dispersão de TBT na região
mostrou que, a partir de uma fonte de contaminante localizada no cais principal
do Porto do Forno, a dispersão, independentemente do regime de vento e
correntes, se dá junto ao continente, tomando a direção do Boqueirão Sul, em
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caso de vento NE e, analogamente, rumando para o Boqueirão Norte, em
situações de vento SW.
Os resultados de modelagem de dispersão de
contaminante passivo e sem decaimento, tendo como origem o cais principal do
Porto do Forno (Figura 3), para situações de vento NE (Figuras 4 e 5) e SW (figuras
6 e 7), corroboram a afirmativa.
Nessas simulações, foi considerado um derramamento contínuo por 12
horas e a propagação da mancha por período igual. Nota-se que, em situações
de vento SW, a tendência é a concentração do contaminante dentro da
Enseada do Porto. Tais resultados são passíveis de ser utilizado na estimativa da
dispersão de óleo, já que, por não utilizarem nenhum tipo de decaimento tendem
a ser mais conservativo.

Figura 3 Ponto inicial para simulação de dispersão de contaminante a partir do cais principal do
Porto do Forno
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Figura 4 Trajetória da mancha de contaminante em situação de vento NE, após 6 horas.

Figura 5 Trajetória da mancha de contaminante em situação de vento NE, após 24 horas.
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Figura 6 Trajetória da mancha de contaminante em situação de vento SW, após 6 horas.

Figura 7 Trajetória da mancha de contaminante em situação de vento SW, após 24 horas.
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3.3

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA PASSÍVEL DE CONTAMINAÇÃO.

3.3.1 Recursos Biológicos
Os ecossistemas que se destacam pela sua importância ecológica incluem
costões rochosos, praias, enrocamentos e escarpas. Esses ecossistemas são
também responsáveis em fornecer subsídios econômicos à população, pois é
possível explorar sua biota. Podem-se encontrar peixes, mariscos, etc.
Os organismos bentônicos são aqueles que vivem na coluna d’água e tem
estreita relação com o fundo oceânico, seja o substrato consolidado (costão
rochoso, lajes) ou não (fundos lamosos, arenosos).
Existem organismos fixos no substrato (bentônicos) e os de livre locomoção
(planctônicos). De acordo com Fernandes et al. (2007) organismos bentônicos
são amplamente utilizados como indicadores da qualidade ambiental, uma vez
que são sensíveis a degradação ambiental e poluição. A comunidade bentônica
de Arraial do Cabo é formada basicamente por organismos fito e zoobentônicos.
A comunidade planctônica é responsável pelo enriquecimento de
nutrientes na região em que localiza-se, pois contribui com o crescimento dos
produtores primários e secundários. Significa dizer que essa comunidade auxilia no
incremento de outras comunidades, como de peixes. Em consequência desse
incremento, há maior disponibilidade dos recursos biológicos utilizados como
subsistência pela população local.
Os organismos nectônicos abundantemente presentes na região são
aqueles com capacidade natatória, movimentando-se livremente na coluna
d’água, independente do movimento das correntes. Os representantes dos
organismos nectônicos são principalmente a ictiofauna (peixes).
3.3.2 Praia Arenosa
Na região foram encontradas praias de areia fina a média abrigadas
(protegidas), com gradiente moderado a suave. São compostas por areia,
contudo, pode haver presença de fragmentos de conchas.
Em derrames de pequenas proporções, o óleo tende a se concentrar como
uma faixa ao longo do limite superior da maré alta. Em derrames envolvendo
grandes volumes de óleo, este pode se espalhar em toda a face da praia, e
tende a ser remobilizado da porção inferior da praia quando da subida da maré.
Impactos biológicos possíveis incluem declínio temporário da comunidade
da fauna intersticial, podendo afetar a subsistência da comunidade tradicional
pesqueira.
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Figura 8 - Praias arenosas da região.

Fonte: Google Earth.

3.3.3 Costão Rochoso
Este tipo de costa sofre influência da energia de marés e ondas, por se
encontrarem em áreas abrigadas e expostas, apresentando diferentes
declividades. Na região encontramos costão rochoso artificial, oriundo de
construções, e naturais.

Figura 2- Costões rochosos típicos da região.

Fonte: Google Earth.

Os costões rochosos estão presentes em diversos pontos da linha de costa
da área de abrangência para o PEI-PORTO DO FORNO.
Costa do tipo encosta de rocha lisa ou não lisa (costões rochosos
protegidos), abrigada são detectadas em abundância em Arraial do Cabo, tanto
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nas ilhas quanto na parte continental. Assim como também é detectada a
presença de enrocamentos e estruturas artificiais (cais, piers, rampas, etc.)
abrigados em Arraial do Cabo.
O óleo adere rapidamente às superfícies rugosas, em particular, ao longo
da linha de maré alta formando uma faixa de óleo distinta.
O horizonte inferior da zona intermaré permanece geralmente úmido
(principalmente se houver algas aderidas) diminuindo o potencial de adesão do
óleo nesses locais.
3.3.4 Ressurgência
A ressurgência é o processo de afloramento das massas de água profundas
e frias, ricas em nutrientes a superfície do oceano, o que resulta num grande
crescimento das populações de peixes na região. Esse fenômeno, nessa região,
está relacionado com o regime de ventos local (Silva et al., 2006).
Os nutrientes carregados pela águas profundas promovem o super
desenvolvimento do plâncton (algas, bactérias, protozoários, e minúsculos
crustáceos), que constituem a base da cadeia alimentar dos oceanos, servindo
de alimento a peixes e outros organismos marinhos, assim contribuindo para o
aumento dessas populações, favorecendo a pesca (Silva et al., 2006).
A importância da ressurgência para diversas regiões do planeta podem ser
percebidas no Peru, que detém uma das maiores produções de pescado no
mundo graças á ação da ressurgência em sua costa.
De acordo com Rodrigues (1973), as áreas da ressurgência representam
apenas 1% do oceano, porém suportam mais de 50% da produção pesqueira
mundial.
3.4 ÍNDICE
DE
CONTAMINAÇÃO

SENSIBILIDADE

DAS

ÁREAS

PASSÍVEIS

DE

O Porto do Forno está localizado na Enseada dos Anjos, margem norte da
Praia dos Anjos, junto ao Morro da Fortaleza, município de Arraial do Cabo. O
porto localiza-se dentro de uma Unidade de Conversação, a Área de Proteção
Ambiental Municipal do Morro da Cabocla, ambos encontrados dentro dos
limites da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, este aspecto confere
maior importância às medidas de prevenção e exigem um curto tempo de
resposta para que sejam reduzidos ao máximo os efeitos dos derrames de óleo.
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Figura 10 - Reserva Extrativista marinha de Arraial do Cabo.

Fonte: IBAMA.

Os índices de sensibilidade identificados abaixo consideraram a tabela
existente nas “Diretrizes para Elaboração das Cartas de Sensibilidade ao Óleo”
(Cartas SAO) editadas pelo Ministério do Meio Ambiente.
3.4 ANÁLISE
As simulações representam casos de acidentes severos, como o do
rompimento de um casco ou de explosões que possam ocorrer em atividades no
Porto do Forno ou na Enseada dos Anjos. Desta forma, são considerados
vazamentos instantâneos e as simulações conduzidas de forma a representar um
período de 24 horas, sem que nenhuma ação de contingência seja tomada.
Sendo assim, o mais conservador possível em termos de dimensionamento de
ações de resposta no caso de um vazamento.
Os resultados probabilísticos indicam as trajetórias de maior probabilidade
para o óleo no caso de um vazamento no Porto do Forno.
Para as emergências de Nível I, a prioridade a ser observada é o cerco da
mancha ainda flutuando.
Em função da modelagem de dispersão do óleo e do mapeamento de
sensibilidade da região de interesse do presente PEI, fica patente que as áreas
mais vulneráveis são aquelas mais próximas às atividades do Porto do Forno.
Para situações de vento NE os resultados indicam que as áreas a serem
atingidas a partir de um vazamento de óleo no Porto Forno, são o Boqueirão Sul e
analogamente o Boqueirão Norte em caso de ventos SW. Vale ressaltar que para
uma situação de vento SW, o contaminante tende a se concentrar na Enseada
dos Anjos.
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Desta forma, considera-se como área de V
VUULLN
NEERRA
ABBIILLIID
DA
AD
DEE C
CRRÍÍTTIIC
CA
A,, a um
evento que ocorra como conseqüência das atividades do Porto do Forno, aquele
compreendido entre o enrocamento do Porto do Forno até parte do litoral da
Praia dos Anjos.
Como V
VUULLN
NEERRA
ABBIILLIID
DA
AD
DEE SSÉÉRRIIA
A,, a porção inicial do cais de atracação e
desatracação do Porto do Forno.
Como V
VUULLN
NEERRA
ABBIILLIID
DA
AD
DEE M
MO
OD
DEERRA
AD
DA
A,, considera-se parte do litoral da Ponta
do Caramuru.
Como V
VUULLN
NEERRA
ABBIILLIID
DA
AD
DEE M
MEEN
NO
ORR considera-se o litoral da Praia dos Anjos.
Para finalizar, como V
VUULLN
NEERRA
ABBIILLIID
DA
AD
DEE D
DEESSPPRREEZZÍÍV
VEELL,, considera-se a porção
final da Ponta do Caramuru e a área externa do píer de
atracação/desatracação, conforme estabelecido na figura – 11 a seguir.

Figura 11- Mapa de vulnerabilidade. Fonte: Estudo de Impacto Ambiental Porto do Forno.

3.5 CONCLUSÃO
Considerando todas as informações obtidas tais como: previsibilidade de
deriva das manchas de óleo, os tipos de linhas de costa encontrados na região
e suas respectivas sensibilidades ambientais, concluímos que o ideal é recolher
o óleo ainda flutuando sobre as ondas. Caso seja percebido falta de controle
sobre os derrames devem ser envidados esforços para proteger inicialmente a
linha de costa mais próxima ao ponto de vazamento. Ressalte-se a importância
de conhecimento do vento predominante na hora do acidente. Como visto
anteriormente o regime de ventos tem influência direta na direção das
correntes na região de Arraial do Cabo – RJ. Outro fator a ser levado em
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consideração, para efetivar o sucesso de recolhimento do óleo, é o fato de o
Porto do Forno estar inserido na Reserva Extrativista Marinha Arraial do Cabo
(ResexMar-AC).
4.0

REVISÃO, TREINAMENTO E EXERCÍCIOS DE RESPOSTA

4.1

REVISÃO

O PEI-PORTO DO FORNO deverá ser revisto a cada dois anos ou nas
seguintes situações quando:
Uma análise de relatório de incidente ou exercício simulado assim o indicar;
Novas atividades forem incorporadas no processo de construção do Porto;
Uma Avaliação de Risco assim o recomendar; e
Outras situações, a critério do órgão ambiental competente, desde que
justificado tecnicamente.
As alterações inseridas deverão ser divulgadas para todas as instituições
que receberam o plano original.
Todos os documentos que sustentem as revisões deverão ser mantidos em
arquivo específico por um período mínimo de quatro anos.
Caso a revisão implique em alteração nos procedimentos e na sua
capacidade de resposta, o plano deverá ser revisto e as alterações deverão ser
submetidas à aprovação do órgão ambiental competente.
4.2 PROGRAMA DE TREINAMENTO
Os procedimentos de emergência são sempre caracterizados pela
objetividade e simplicidade. A contrapartida exigida é que estes procedimentos
devem ser muito bem conhecidos pelos componentes da Estrutura
Organizacional de Resposta. Para que seja alcançado o nível ideal de
capacitação das equipes foi desenvolvido um programa de treinamento que
contemple as diversas atividades do PEI, desde as operacionais mais simples até
as de nível gerencial. Além do propósito acima referido os exercícios poderão
gerar diversas observações que certamente contribuirão para o melhoramento
do PEI-PORTO DO FORNO.
O Programa de Treinamento constitui um requisito fundamental para a
manutenção do estado de prontidão da Estrutura Operacional de Resposta.
4.2.1

Diretrizes Gerais
A eficácia do plano de emergência depende fundamentalmente do nível
de treinamento dos componentes da Estrutura Operacional de Resposta.
O nível adequado da equipe de resposta só será alcançado se um
treinamento contínuo e eficiente venha a ser cumprido regularmente.
O PEI-PORTO DO FORNO contém procedimentos simples, mas que
requerem treinamento contínuo como forma de manter a capacitação da
equipe em nível adequado à condução rápida e eficiente de suas tarefas.
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Procedimentos de emergência requerem equipe bem treinada. Desta
forma o plano de exercícios deve ser rigorosamente cumprido e registrado.
Outro ponto fundamental dos exercícios é a oportunidade de se identificar
melhorias a serem implantadas no plano.
Após o encerramento de cada exercício serão analisadas as deficiências
encontradas e adotadas as ações corretivas identificadas.
4.3 TIPOS DE EXERCÍCIOS
De acordo com o anexo II da Resolução CONAMA 398/08, os seguintes
exercícios serão executados pela equipe do PEI-PORTO DO FORNO:
Exercício de Comunicações
Exercício de Planejamento
Exercício de Mobilização de Recursos
Exercício Completo de Resposta
Além destes, poderão ser executados exercícios específicos de lançamento
de barreiras a partir da praia.
4.3.1

EXERCÍCIO DE COMUNICAÇÕES

Objetivo
Verificar se o Sistema de Comunicação está operando de maneira eficaz e
se os números constantes da Lista para Comunicação de Incidentes estão
atualizados. Testar o nível de treinamento das pessoas que enviam as mensagens
previstas no PEI-PORTO DO FORNO.
Conteúdo
O exercício é gerado a partir de um alarme inicial simulado que deve ser
enviado para o Supervisor de Operações do terminal. O Supervisor de Operações
transfere a informação para o Coordenador de Resposta. Com as informações
do Alarme Inicial o Coordenador de Resposta determina a utilização dos sistemas
empregados para as comunicações em caso de emergência, VHF, Fax e
Telefone.
Instruções para o exercício.
Durante as chamadas e comunicações efetuadas, principalmente para
setores externos, deve ser avisado que se trata de um treinamento.
Os modelos de formulários para as comunicações estão contidos nos
apêndices do Anexo E.
Na comunicação inicial e de encerramento devem ser preenchidos os
modelos constantes no apêndice 2 e 3 respectivamente.
A lista de telefones úteis está contemplada no Anexo D.
Após o exercício a Secretária deve providenciar a análise e proceder às
alterações atualizando os números dos telefones.
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4.3.2 EXERCÍCIO DE PLANEJAMENTO
Objetivo
Avaliar o nível de treinamento e conhecimento do PEI-PORTO DO FORNO
pelas pessoas chaves da EOR.
Conteúdo
O exercício será conduzido em uma reunião em que o Coordenador Geral
de Resposta informa uma situação de emergência e a partir desta informação os
demais membros chaves da EOR informam como irão agir. Especial atenção
deve ser dada ao Assessor de Mídia que será responsável pela elaboração de
informes para a Imprensa.
Instruções para o exercício
O Coordenador Geral convoca uma reunião com as pessoas chaves da EOR
e apresenta uma situação de emergência simulada. A seguir solicita que
cada membro presente à reunião informe sobre as tarefas sob sua
responsabilidade conforme definido no PEI-PORTO DO FORNO.
Após as informações de cada membro da EOR é feita uma análise conjunta
do exercício em que podem surgir propostas de alteração no PEI-PORTO DO
FORNO.
O PEI é dimensionado para emergência do Nível I. Contudo este exercício
poderá ser feito para as emergências de Nível II e Nível III.
Para esse exercício o uso de recursos audiovisuais é recomendado.
4.3.3 EXERCÍCIO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
Objetivo
Verificar se o processo logístico previsto no PEI-PORTO DO FORNO é eficaz e
se as equipes de acionamento dos materiais e dos equipamentos são suficientes
para atender a situação proposta.
Conteúdo.
O Coordenador Geral de Resposta simula uma situação e apresenta aos
membros da EOR uma série de necessidades a partir de uma situação simulada.
Instruções para o exercício
Os primeiros exercícios deverão ser com as demandas de Nível I de
emergência.
Após estar devidamente treinado deverão ser estabelecidas necessidades
de Nível II. Deve-se tentar contatos com as bases da Alpina Briggs defesa
Ambiental em Macaé e Rio de Janeiro.
Após o exercício será elaborado um relatório simples identificando as
dificuldades e possibilidades de melhorias no processo.
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Com esses dados, são corrigidas as possíveis falhas e deficiências e anotados
os procedimentos que necessitam modificações ou adaptações, com o
objetivo de se obter uma mobilização rápida e eficiente de recursos
humanos e materiais.
Os procedimentos que sofrerem aperfeiçoamentos serão divulgados para
todos os componentes da EOR.
4.3.4 COMPLETO DE RESPOSTA
Objetivo
Este treinamento tem por objetivo exercitar duas vezes ao ano todos os
componentes da EOR nos conceitos teóricos e aplicação prática do exercício.
A parte prática do exercício tem por finalidade testar o acionamento da
EOR e a eficiência das operações de recolhimento da mancha de óleo
derramada sobre o mar. Além destes aspectos serão verificados no mínimo os
seguintes itens:
Preenchimento de todos os modelos e Relatório Final.
Análise de Falha e Plano de Ação corretiva.
Simulações de solicitação de apoio de material e pessoal.
Elaboração de um “press-release” pelo Assessor de Mídia.
Simulação de atendimento a acidentado.
Conteúdo
Ativação da EOR; mobilização de pessoal; comunicação interna e externa;
controle da situação; definição de prioridades; mobilização de recursos externos;
prática de registros; análise de falha e plano de ação.
Instruções para o exercício
Avisar aos órgãos públicos ambientais com antecedência mínima de uma
semana sobre o exercício.
O exercício será simulado a partir de um alarme inicial sobre um derrame
identificado a partir de uma atividade gerenciada pelo Porto do Forno.
Após a ativação da EOR a emergência é combatida.
O Coordenador de Resposta faz imediatamente após o exercício uma
reunião para coleta de mais dados sobre o exercício.
Demonstrar a utilização de Técnicas de Limpeza de Ecossistemas atingidos e
gerenciamento de resíduos gerados.
O Coordenador de Resposta elabora o Relatório de Incidente Ambiental e
juntamente com os Assessores de Saúde e Segurança e de Meio Ambiente
elaboram o Relatório Final do exercício.
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4.4 REGISTRO DOS EXERCÍCIOS
4.4.1 Todos os registros de exercício ficarão arquivados por um período mínimo
de quatro anos e durante todo o período de certificação no qual foi realizado.
(Mesma validade da LO).
4.4.2 Para registro dos exercícios serão utilizados os modelos existentes no Anexo
E.
4.5 PROGRAMA DE EXERCÍCIOS
N.º Descrição

1 º SEMESTRE

2 º SEMESTRE

01 Exercício de Comunicações

X

X

02 Planejamento

X

X

03 Mobilização de Recursos

X

X

04 Completo de Resposta

X

X
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